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Jaunais kalendars

Kreevijā ar 3. februāri tika eevests jau-
nais kalendārs jeb ta sauktais gregoriāņu
laika rēķins. Tā kā tagadējās laiku maiņās
nar vēl pārredzams, kā šis jauneevedums vi-
sēs sīkumos eesakņosees, un tā kā pareizti-
cīgo baznica, pee kūjas peeder ari leols dau-
dzums latvcešu, domā vēl turetees pee vecā
laika rēķina, tad pasnecdzarn šai kalendara
vairākus laika rēķinus. Jnnvara mēnesi, kā

tas tika nodzīvots, pirmā veetā stāv vecais
laika rēķins, bet no februāra jaunais, kr.jam
svētki atstati šogad tanīs veetās,
kūjās tee eekrita pēc vecā kalendara, jo ari

luterāņu baznica veenā Latvijas daļā un

Kreevijā nepaguva lūdzamo dēenn un gavē-
ņus saņemt pēc īstā ārzemju luterāņu stila.
Tam gndijumara ja šos svētkus kā peem.
Leeldcenas vaj Vasaras svētkus, Jāņus u. t.

I. nāktos tomēr svinēt pēc pilnigā jeb ārzem-

ju jaunā stilā, tcek peelikts īpašās lapas pu-
sēs vēl trešais kalendarijs.

Kā zināms, Jūlija Cczara eevestais julia-
neešu laika rēķins, pee kūja mēs turejamees
līdz šim, skaitija gadā 365 deenas un 6 stun-

das. Bet pateesibā zeme apgreežas ap sauli
365 deenas 5 stundās un 49 minūtēs un 16
sekundēs. Caur to julianeešu gads palika pa-
kaļ saules gadam apmēram 11 minūtes, kas
istaisa 1 deenu kādos 129 gadēs. Tas laiks,
kur pavasarī deena ar nākti veeua garumā,
pēc julianeešu kalendara arvecnu vairak

aizvirzījās no pateesās veena garuma deenas
un nakts. Uz šo astronomiskā jeb dabas gada

, nesaskanešanu ar kalendara gadu aizrādīja
jau baznicas koncilā Niķejā, 325. gadā. Kon-
cils izmeta no marta mēneša 3 deenas un

pavēlēja skaitit pēc 21. marta tūliņ 24. Bet

Istee cēloņi, kāpēc kalendara gads paleck
pakaļ saules gadam tika noskaidroti tik

vēlākajās vidus laikos. 15. gādu simtenī Ni-
kolaja no Kuzas lika preekšā saskaņot kalen-

dāra gadu ar saules gadu, izavecžot dažas
deenas. 1474. gadā pāvests Sikstus IV. uzde-

va tasi laiki pazīstamajam zinibu' vīram

Regimontanam izlabot kalendāru, bet «a zi-
nību vira nāve neļāva pabeigt darbu. Simts
gadu# Vēlāk pāvests Gregors XIII. sastā-

dīja komisiju kalendara reformai. Komisijā
bija astronoms Lilia no Kalabrijas, matemā-

tiķis Harijs no Banibergas, spaneešu zinību
virs Fiakoniuss un italeesu zinatneeks Dan-
ti. 1582. gadā, kad ši komisija sāka darbo-

tees, saules gads bija aizgājis kalendara ga-
dam jau 13 deenas preejvšā, rēķinot veemi

doeiHi uz 12!) kalendara gadeem. Tā kā Ni-

ķojas koncilā kalendara gads bija jam pavir-
zīts uz preekšu par 3 deenam, tad komisija
nolēma izmest 10 deenas. Pāvests ar īpašu
bulliī pavēlēja 4. oktobri 1582. gadā skaitīt

par 15. oktobri.

Gregora kalendāru ēcvveda visās katoļu
zemēs laikmetā no 1582.—1587. gadam. Po-

ļu valdibas laikā tas tika cevcsts ari Baltijas
daļā, kas peedercja poļēem. §eit tas pastāvē-
ja līdz pecvecnosanai Kreevijai, pee kam ee-

dzīvotaji pee pārlabotā kalendara bija jou
tā poeraduši, ka pēc viņa atcelšanas vēl ilgu
laiku svinēja svētkus pēc gregorianeešu ka-
lendara.

Vācijā jauno kalendara eeveda 1730. gadā,
un citās protestantu zemēs 18. gadu sim-

teņa pusē. Ari Kreevijā vairākkārt cilāts

jautājums par jaunā laika rēķina ievešanu.
To eerosinaja Pctcrs T., bet atzina par
preekšlaicigu, tāpēc ka kreevu tauta, kas ne-

prata pa leelakai teesni pat lasit, savu laika

rēķinu un darbus vndtja šasknņā ar svētkeem
un tapēe viņus grozit bij neizdevigi. Ķis pats
apstāklis spēlējis lomu ari turpmakēs mēģi-
nājumos pārgrozit kalendāru, kn peem: ; ķei-
zara Nikolaja I. laikā 1830. gad». Zinibu
akadēmija toreiz isteicās par reformu, bet-
tautas apgaismošanas ministrs firsts Livens
atzina atkal reformu no btvznicas veedokļa
par priekšlaicīgu. Vēl reiz mēfcinaja kalen-
dāru reformēt pag. gadu simteņa tO. gados,
bet toreiz Pobedonopccva smagā raka aptu-
rēja komisijas darba.



Šini gadā ir:

Ko Kristu* dzimšanas
......

1918

» vficeešu (Bremeešu tirgotāju) ee-

braukšanas Daugavā ....
759

J 0 pirmā* kristigās baznicas uzbūvē-
šanas Ikšķilē 732

0 Rigas dibināšanas 716

0 Kurzemes padošanās bruņenee-
keem 688

9 Jelgava* dibināšanas
....

669

0 ta laika, kad izgudroja grāmatas
drukāt 478

m ta laikau kamēr Lutera māciba ee-

vesta Rigā .
396

m Livonija* Ordeņa (mestru kun-

gu) val*t* beigšanās. Sāka valdit
- pirmais Kurz. leelskungs Got-

bards Kettlers. Vidzeme zem

Leetavas valdibas 356

. 0 ta laika, kamēr pirmā latveesu

grSm. eespeesta Rigā
....

303

B
ta laika kad Vidzemi peešķīra
Zveedrijai 297

0 ta laika, kamēr pirmā latveesu
bibele drukātā Rigā 229

0 leelā mēja laikeem un Vidzeme.*
un Igaunijas peeveenošanas Kree-

vijaj 207

0 valdibas pārcelšanas no Maskavas

uz Pēterburgu . . . t . .
205

0 Kurzemes un Leetavas peevecno-
Šanas Krcevijai 123

m leelā francu kafa (Prūšu laikeem) 106

0
dzimtbūšanas atcelšanas Igaunijā 102

No dzimtbūšanas atcelšanas Kurzemē 101

„
dzimtbūšanas atcelšanas Vidzemē 99

„ pirmā dzelzsceļa atklāšanas Kree-

vijā 67 »

,
dzimtbūšanas atcelšanas Kreevijā 57.

„
amatu brīvibas eevešanas Balti-

jas guberņās 58 ,
„ Baltijas pagastu pašvaldibas eesā-

kuina '

„ pirmeem vispārigeem dzeedaša-

nas svētkoem
. .

■ *46

„ jauno kaj-a klausibas likumu eo-

vešanas . 44

n jauno pilsēt. lik. eevešan. Balt.

guberņās • 41

„
ta laika, kad senators-revidents D

v
N. A. Manaseins revidēja Balti- !
jas guberņas 86

*
ta laika, kamēr visām eestādem

un amatvīreem bija jasarakstas k.j
ar valdibas eestādem kreevu va- j !
lodā 83

„
ta laika, kad Baltijas skolās sāka
eevest kreevu valodas ra&cibu

.
81

,
ta laika, kamēr jaunās teesas ee-

veda Baltijā 29

„
Valsts Domes un Valsta Padomes *

eecelšanas - * 18

„ Latveesu Lauksaimneeku Ekon.

Sabcedribas apstiprināšanas . .
12

„ pasaules kaja eesākšanās . . . I 4

y Krecvijas leelās revolūcijas . .
2

Pareizticigo baznīcas kalendārs (pēc vecā stila)

Gavēņa liturģijas sākums (uocTaaa Tpioib) , 11, februāri

Ifazo gavēņu jeb sveesta nedeļas sākums (cupsaa aerkm) . •
4. martā.

Lceio gavēņu sākums (sesmeifi noerv) ...
25. februāri

Jevdoķija 1. marta.

40 asinsleecineeki. ...» 9.
„

A]eksejs | . .
17.

*

Marijas pasludināšanas d. (F>juirorfcmcnie llpecß>rroft Eoropojumu). ....... . 25. „

Leeldeena (Bocnpcccßte I'ocnoAue) .... 22. aprīli.

Jurģi .
*. .

23.
„

Ddens svētīšana (TlpenaiOßjcHie) 16. maija.
bristus debesbraukšana (Bosßeceaie TocnoAHe) 81.

„

Vasaras svētki (narnuveorrauiu, TpoHoußi. Aem.) 10. junņi.
Visu svēto svētdeena (*efes-k Curun) ......

17.
*

Petera gavēņu sīkums (TleTpcm noen.) .......... .......
16

„

Pēteris Pāvils
.

28.
„

Deeva mlte* gavēņi (YcneGCKift noers) 1.—14. aug.

Gsveņi preekft zeemas sv. (PoscAecraencidft noerv) .. . « 15.—24. daē.

jteamaa sveiki un gavēņu beigas „
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Katoļu baznicas kalendars.

Cylojarods Svātku dinas
un Svātdines

iam 1918. godam izkreit šaidos dinos:
.Wocē Aizgavēnia swātdine (Septuagesima)

3. martā (18. febr.)
pēc Srz. svātku styla . .

27. janvarī.
Palnu dina 20. (7.) martā

pēc ārz. svātku styla . .
13. februārī.

Pyrmo gavēnia svātdine
, 17. (4.) martā

pēc. ārz. svātku styla . . 17. februārī.
Leldino • .

5. maijā (22. apr.)
pēc ārz. svātku styla . . .

31. martā.

Kunga Jēzus debesīs-kopšana 13. jūnijā
(3l. maijā)

pēc ārz. svātku styla . , .
9. maijā.

Wosoras Swātki 23. (9.) jun.
pēc ārz. svātku styla . . .

19. maiji.
W. Sw. Sakramenta dina 4. jul. (21.) jun.

pēc ārz. svātku styla . , .
30. maiji.

Pyrm6 Adwenta swātdine * * 2. (15.) dec.

Leldnines grāku syudzešonas laiks nu

Palnu dinas leidz Wysaw. Trejadibas Svāt-
ku dinai. _»

K6zu gudibas aizlidz šaidā laikā: Nu pyr-
mēs Adventa swātdineB leidz Treju Kēni-

uiu dinai; nu Palmu dinaa leidz Leldines
Atsvētei.

■ Pilnīgs gavēņa, * • /* *

tys ir atturiba nu pina mi galias ēdinim
kreit:

Gods-daliu dinos: tresdinem,
plktdinem un sastdinem pēc pyrmos Govē-

nia swātdines, pēc Wosoras Swātkira, pēc
Sv. Krysta Paaugstynočonaa un pēc treŠēs
kdventa svātdines.

Pilnīgs gawēns ir par vysu Leld Gā -■

weni.
Adwc n t a laikā pa treādinem, plkfc-

dinem un sastdinein.

VVigilijos: pret svātu apostolu Pite-
ra un Pč>wula dinu, pret J. Marijas Debeaīs-

pajemšonu un pret \Vysu Swātu dinu.

Pusgavēns,
tys ir atturība nu galias ēdinim (ar pinu

war ēst) kreit saidos dinos:
25. Aprīli Sw. Evaņģēlista Marka dinā;)
12., 13. un 14. Mājā—Krysta dinēs;
7. Septembrī pret J. Marijas Dzimsonas •

dinu (jo kur ir īrodums gawet pilnigi—jo-
ga wej)

Piktdinem un sastdinem wyau cauru go-
du.

’
o t

\ '

Pawysam uaw gavenia '
J šaidūa svētkus:
*

Pyrmājūs Zimas Swātkūs-—25. Decembri.
Jauna Goda dinā—l. Janwarl.

Treju Keniniu dina—6. Janvarī.
Sw. Apostolu Pitera un Powula dinā—,

29. Jūnijā.
W. S\v. Jumprawas Marijaa Debesīa-pa-,

jemšonas dinā—ls. Augustā.
Wysu Swātu dinā—l. Nowembrī, un

W. Sw. Jumpravvas Marijas Bezvain.gas
Ijemsonas dinā—B. Decembrī.

§imos dinos, kas grib, war ēst ar pinu un

ar galiu, nasawērut uz tē, kaidā nedeles dinā
fs3 iztiks (vai pyrmdin, wai

ari piktdin).

Gavenia zeimes.
tt gavens nu galias,
t —'piVnigs gawons.
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Ebreju svētki.

(Jaun. un vec. st.)
5G73.—5079. gads pee pasaules radīšanas*

Jetivaru 12. (28.) Ja tin s mēn.' Adar. (29 d.)
Februārī 21. (8.) Estercs gavēnis.

» 23. (10.) Purim svētki.

ff
24. (11.) Zuzan Puriin.

„
37. (26.) Jauns mēn. Nizan (JOd.)

Martā 25. (12.) 26. (13.) Leeld. jeb Paasā
sv. sākums.

„
31. (18.) —l. (19.) Leeld. jeb Paasā

sv. beigas.
„ 10. (28.) Jauns mēn. Jeior (29 d.)

Aprīlī 26. (13.) Lacb. Beioraer.

,» 9. (26.) Jauns mēn. Zivan (30 d.)
Maijā 14. (1.) 15. (2.) Vasaras svētki par

pecmiņu baušļu došanai Ziņai kalnā.

„
7. (35.) Jauns mēn. Tam uz (29 d.)

Jūnijā 25. (12.) Gavēnis Jeruzalemes Deev-
nama izpost, dēļ caur Nebukadne-
ceru un Titu.

„ 7. (24.) Jauns mēn. Ovis (30 d.)
Jūlijā IG. (3.) Deevnnma izpostišanas ga-

venia.

*
21. (8.) HnmiŠo Oseor. beob.

„
5. (29.) Jauns mēn. F.lul.

�

Augustā 3. (21.) Ļums mēn. Tišri.
„

4. (22.) Bas-fiašan jem jauns gads
(507*9. no pasaules raail&nas),

u
(5. HT4.) Gavēnis Oedalija nokaušan.

dēļ.
„ 13. (81.) Ijoira. Kipurā jeb garā

drena un garā nakts (salīdzin.
svētki).

Septembrī 18. (5.) 19. (6.) Lapu būdiņu
(citr. pateicības)* sv. sākums.

*
24‘. (11.) Ilašona Rabbo jeb Pū-

poļu sv.

„ 25. (12.) Smini Accrrs sal. dcerra.

„
2(5 (13.) Simdias Toiro Ilauslibaa

1 reeki.

„
2 (19.) Jauns mēn. Hežvon (29 d.)

Oktobrī 2. (19.) Jauns mēn. Kisliv (30 d.)
Novembrī 25. (12.) Ilanuko jeb Mākabefu

svētki (8 d.)
„

1 (18.) Jaun. m. Teiveiss (29 dj
„

10. (27.) Asoro bateiveiss jeb Je-
ruzalemes apl. g. t

Decembrī 30. (17.) Jauns mēn §vot.

Gada laiki.*)
(Pēc Peterpita laika.)

1) Pavasara «āķus 21. (8.) marta, pīkst.
1 pēc. pusd.; tad deona un uakts vecnā ga-
rumā.

' 2) Vasara sākas 22. (9.) jūnijā, pīkst
.10 pr. pusd.; ši ir gapakā deena gadā.

3) Rudens sakas 24. (11.) septembrī,
pīkst. 1 naktī; tad deona un nakts veenā ga-

'fumā.
4) Zcema sākas 23. (10.) decembri,

pīkst. G pēc pusd.; ši ir gada īsākā deena.

12 zvaigžņu-zīmes,
caur kuram saule eet veenreiz gada, bet mē-

ness katrā mēnesī.

Auns. m & Strēlnceks.
(j£g Vērsis. Jaunava. Mežāzis.

$ Dvīņi. j4j Svari. Ūdensvīrs

Vēzis. Skarpijs. 2* Zivis.

Gada ceturkšņi.*)
27. (14.) marta. 8. okt. (20. zept.)
2s. (12.) jūnijā. 8. jonr. 1919. (21. dec. 1918.)

*) Ecksvls rsesit kalendārs.

Mēneša ceturkšņi.
@ jauns mēnesis.

3 pirmais ceturksnis.
.

pilns mēnesis.

£ beidzamais ceturksnis.

Saules un mēuess aptumšošanās.*)
1918. gada būs divas sauļos un 1 mēness

aptumšošanās, no kurām nebūs nevccna ro-

dzama pce mums. Saule pilnigi aptumšosees
8.—9. juu (26.-27. maijam) un būs redza-

ma ļ(inā, Austrumu-Sibirijā, Zeemeļu Oke-
ānā, Zeemeļu un Vidus-Amerikā un Gren-
landē.

Mēnoss pa daļai aptumšosees 24. (11.) jū-
nijā un 8i aptumšošanās nebūs Latvijā re-

dzams.
Saule lokveidigi aptumšosees 3. dec, (20.

nev.) un aptumšošanos varēs novērot Decn-

vidu- u» Vidus-Amerikā, D.eenvidu-Afrikā,
Klusā un Atlantijas okeanēs.
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JonOopis,
jauna gada mēnesis, 31 deena.

rj ..

, i ■ es Saule rupnjļ
-* •* Luterāņa deonu Katoļu kalendārs. Parelzticigo c*»""

" lec un

-g d d - ..
i i j (ļt lec nor. noreet PB i a '

c v p vardi.
... ..

• kalendārs. <± o

g Dmys wordi. p? p. m.Jp. m. p. m. ļrt. ro.,

P. 1j 14 Jauna gada deena Jauna goda dina Jauns gads. 8 5213 56 N. v. 7 02;
O. 215 DarbmTlis • Makarijs abats Sv. Silvestrs pav. & 61 69 720 8ļ
T. 816 Meervaldis Cenovefa, Daniels pr. Malaķijus, Gordijs ļ* 60:4 2 845 12

C. 417 Spodra Titus Wejskups 70 ap., Feoktists 3* 49 39 68 14-

P. 518 Sīmanis Seimanis, Eduards mc. Feop.u. Feons 47 511 20 18
S. 619 Zvaigzn. deena 3 i Treju Kenlniu

1. svētd. pēc Zvaigznes d. Evang. : Jēzus 12 gadus vezs, Lūkas 2,41—52.

S. 720 Zeemels * Julius un Lucians Jana Kristit. 45 4 10 1 40 7 25
P. 821 Rota Sevverins, Tecf ls sv. Georgljs *3 13 256 80

?. 922 Kaspars numuc. sv, Fil. Mask. met. (£* 42 15 410 88

.10 23 A?a, Guna Agatons, Nikanors sv. Greg. no Nic.Pav. $ 40 lft 530 -
38

C. 1124 Franciska Higins, Franciska sv. Feod. leel. Mich. ►££ 39 21 642 42

P. 12125 Tatjana Arkādijs, Probus mc Tatjana, Savva 37 28 753 46

S. 13)26 Jūtvaldis \Veronlka, Jumpr. mc. u. Straton 36 26 L. v. 60

2. svētdeena pēc Zvaigznes d. Evanģ.: Par kāzām Kanā, Jana 2, 1 11,

.3. 14 27 Roberts (§) Hilarijs, w. Roberts, sv. N>na fĻt* 8344 28 510 768

P. 15 28 Fēliks Pcvvuls, tuksn. dz. sv. Pavils u. Joans f£r 83 31 630 64
O 16 29 Lidija Marcelijs Bernards ap. Petera ķēžu d. £,* 31 33 748 8 8
T. 17 30 Tenis Ant.WientSulp cijs sv. Antonijs Leelais 30 36 856 2

C. 18 31 Antons, Anto- sw. Piteraßimā ats. sv. Aianaz.u.Klrils 28 39 10 08 16
P. 19 1 Ķeisluts nija Henriks, Kanuts sv. Makars, Ēģiptes 27 41 11 18 11
S. 20 2 Oļģerts Fabians, Sebastian sv. Jevfimijs Leel. 25 43 L. r 14

3. svētd. pēc Zvaigznes d. Evang.: No spitaligā vīra, Mal. 8, I—lB.1 —18.

S. 21 3 Agneze Agneze jumpravva sv. Maksims, mc.J. 8 24 4 45 1 20 8 21.
P. 22 4 Austriņš (£ Wicents, Anastasij. ap. Timot. m. Anast. *-#1 22 48 232 24

O. 2'J 5 Tamara Marijas saderin. sv. Genadijs HK 20 50 345 8o
T. 24 6 Ksenija Timotejs wejsk. sv. Ksen.,mc. Vavila 19 53 448 84
C. 1'25 7 Laimstars. Pasarg. sw. P( w. sv. Gregors, Deevv. 17 56 552 89
P. 126 8 Ansis Polikaos wejskups sv. Ksencf. u. Marija 15 68 658 43
S. ļ27 9 Rūta Jonis Zaltmute sv. Jahnis Zeltniute 12 5 08 05 48

4. svētd. pēc Zvaigznes d. Evang.: Jēzus brauc laivā, Mat. 8, 23—27.

S. 28 10 Kārlis FUvvians, Cirils sv. J fr. Sir. Feodos &|BlO 6 8 N v.ļ 868

,P. 29 11 Zatnels (& Francisks Sal'cits rac. Jgnats Romāns & 8 56 15 ļjī
O 80(12 Tekla, Tikla Martine jumpr. sv. tr. s. Vasil. Leel 6 7 8 9OŽ
T. 31 13j Mšīgraeta Peters Nolits ļ mc. fcirus u. Joar's S 10 788 7
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Janvāris.

•6 ļ
Jaunais kalendārs

*TS (ar ārzemju svetkeem.) .
,

. . .

zj Darba kalendārs.

f
_

Lnbiba jakuj. Kartupeļu un beešu uzglabājamās bedres iaaiz-

T 2 Darbmiiis V *

sargā no sala. Ledus pagrabi jatur vaļā, lai sala tanfs var ceeet

C. 8 Mcervaldis Kūdra un merģels javed uz laukeem. Jasagalavo materiāls preekl
P. 4 : Spodra £ komposta kaudzēm. Būvmateriāls jacērt un javed. Ledus jasa-
S. 5 Sīmanis gatavo un jaleek pagrabos. Jaizlabo lauksaimneecibas liki un ma-

šīnas. Lopu kūtis jatur siltas un 'arupr as par pecteekoši sauseem

pakaišcem.
Augļu dārzā šimbrīžam viss meerā; še nekādu sevišķu darbu

S. G Zvaigznes d. nav. Jauzmana tikai, lai zaķi neapgrauž augļukokus un jasagalavo

O 8 Rou
DC,S

* darbarīki, meeti, salmu deķi un citi nākošam darbalaikam vajadzigi

T 9 Kaspars preekšmeti. Sakņu pagrabi allaž jaizvēdina un pelcjumi un pu-

0* 10 Aša, Guna vnmi no dārzajeem janotīra.
,r. 11 Franciska Ari biškopim šinī mēnesi maz darba. Bites guļ zeemas dusā,
S. 12 i atjana <g) tikai jauzmana, lai viņas netiktu traucētas, kas bceži noteek no

putneem un pelem. Vispārigi uztrauktas bites ēd vairak un tāda9

vairak saslimst ar caureju un rūru. Skrejas vajag pārlūkot, lai

sneegrs tās neaizputinātu un vēlāk kusdams neaiztaisītu skrejas pa-
S. 13 2. BV. pc. Zv. d visam ceeti. Stropi, rāmīši un cili biškopibas rīki jaizgatavo un

P. 14 Roberts. ; čakli jamāca^teorija.
O. Fēlikss
T. 16 Lidija
C. 17 Tenis
P. 18 Antons
S. 19 Ķeistuts 3

Aiz Daugavas augsti kalni,

S. 20ļ3 8v pc. Ev. <l. Nolaideni tlrumiņi;
P. 2llAgneze. Tur Vajaga sirmu zirgu,
O. 22 Austrmš

_ , \

T. 28 Tamara
'

Gudru viru arajiņu.

C. 24 Ksenija 0*- dz.)
P. 25 Laimstars
S. 26J Ansis 0

- Saprātīgs cilvēks visu prasa no sevis; neecigs cilvēks visu

prasa no clteem. Ļevs Tolstojs

S. |27 9. St pr. Leold.
P. 28 Kārlis.

0 29 Zāmels Vislēnākais, kurš sava mērķa no acīm nepazaudē, eet veenu-

C Bij Idā/eeta
mēr ve,klakl, n«kā tas, kas bez mērķa apkārt blandas.

<Les91 n g s.

;8 [utvaldis 20 OI J
Kad lemneekam un st/idneekam ?et labi, tad droši veon

ļjerts. 2T. RflU 1 * * ari viseem clteem eBk labi. Teod. Ruzvelts.

11
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kalendārs. IS «

_

y. > Dmys wordi. S p. m. p. m. p. m. st. m.

C. 14 1 Sauldots Ignats Wej. Brigita mc.Trlfons, sv. 7 59 5 13'N. v. 9 14

P. 15 2 Sveču deena Swacaine. Marijas šķīst, 57 15 954 19

S. 16 3 Ida. Blasijs Wejskups. sv.Simeonsu. pr.Annaļ[i£s 54 18 10 10 25

L

5. svētd. pēc Zvaigznes d. Evang.: Par sējēju un r.iknu zāli, Mat. 13, 24—30.

S. 17 4 Veronika. Andrivs Wejskups sv. Izidors un Klrils. £*#7 52 5 21 N. r. 9 30

P. 18 5 Agate 3 Agata Jumprava mc.Agafjau.Fcodulija 49 ‘24 135 36

O. 19 6 Darta Titus, Dorte jumpr. sv. \Vuk.,Smirn.bīsk. 47 27 246 40
T. 20 7 Rikards Romualds abats. sv. Parfenijs u.Lūkass 44 30 354 46

C. 21 8j Aldona Jonis nu Maltas lmc.Feodors, pr.Cach. HK 42 32 458 50

P. 22 9ļ Tautinīlis ApoL Jump.Cirils mc. islikifors. 40 34 612 54
S. 23 10, Pauline Sckolastika jumpr. smc.Hariamps, Paula 37 37 72410 00

6. svētd. pēc Zvagznes d. Evanģ.: Jēzus Mat. 17, I—9.1 —9.

S. 24 11 Vijtauts 7\V?f M.k.brol. dika mc. ’asijs, Drr.itrijs ;syjl7 35(5 39 10 4
P. 25 12 Laima (£; G udenis, E at ja sv. Aļeksijs,Mask.mtT. 32 42 L. v. 10

O. 2613 Drošvaldis. Joi ans wej ids sv. Martinians, Soja 30 44 610 ;14
T. 27 14 Va’entins \Va!entins b; znk. sv.Klrils, Avksentljs tģj 28 47 7- 12 19;
C. 28 15 Vanda Fa stins, |f wita cp.Aņisims.Euzebijs fa 25 50 820 24
P. 116 Jūle Jirl ,anna jupr. mc PamfiJs.Porf.Elija fa 23 51 936 28
S. 217 Konstancc Donats Konst. jmpr. Imc. Feodors, Tirons. 20 53 10 54 33

• . . . i.

9. svētd. preekš Leeldeenam. Evarģ : Par strādneekeem vīna kalhā. Mat. 20, I—l6.

S. 3>L6 Drošvaris Simeonsv/eisk.num. sk. Leons, pāvests 7 18 5 55111 5810 37
P. 4i19 Zuzanne Ko-rads izzinejs ap. A chips, Apfija 15 57ļ L. r. 42.
O. 520 Indulis Silvans.Leon.vvajsk. sv.Leons,Agaf.pāvest. 12 59 154 47 1

T. 621 Rasma <T Eleonora jumpr. sv. Timot. u. Elstafijs 10 6 1 310 58

C. 722 Petera kr, d. sv.Piterakrasladina mc. Mauricijs 7 4 4 5 57
P. 823 Zeedmīlis Piters,Damij.\vejsk. .smc.Polikarps, Antis. 4 6 4 5811 2
S. 924 Asja Matejs apostois l.u.2.JāņaKr.galv,atr. 2 85 20 0

■

8. svētd. preekš Leeldeenam. Evanģ.: Par sējēju un dažadu zemi, Lūkas 8, 4—15.

S. 1025 Slavvaldis Wiktorins,Cezars s\v.Tarasiis, Mozus 6 59 6 11 6 ljll 12'
;P. 1126 Alma Aleksanders svv.Porftrijsno Gacas 2* 56 13 N. v. 17,
O. 12 27 Simsons 0 Leandris vvejsk. sv. Proķops, Titus j,’r. 54 15 030 2l
T. 13 28 Marina Romāns abats, sv. Vasilijs, Ņe9tors 52 17 746 25

12
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Februāris.

•o I

fļ Jaunais kalendārs

l(ar *rzemiu sVCtkeem -) Darba kalendārs.

Kulšana janobcidz. Jumti jatīra no snceģlfT Pagrabos ledus

P. ļ I'Sauldots jaleek. Lcetas koki jasagatavo un dēļi jazāģč. Ja laiks atlaidees,
S. ļ 2jSvr|u d. (£ tad no 2Cemas sējas laukecm janoīāiž ūdens. Teļi audzinašanai

jašķif. Uz tālakeem laukeem mēsli izvedami. Sokias labiba jatiri,
7 ļasagatavo un jaizmē&ina tās dīgšanas spēja.

f No augļukokcem potzari un no ogulajeem durtokļu zari gree-

S. 3 8. BT. pr. Lccld.J žami un eeveetojami pagrabā. Kur ap jauncem kociņeem sneegs
P. 4 Veronika. nokusis, tur arveenu sakņu tāļumā jasamct sneegs no jauna virsū,

T 6 Dārf 0 lai kociņi bezlaikā no zcemas dusas netop uzmodināti. Sakņu dārzā

C* 7 Rikards jāsāk rīkot mēslu kastes un locekļi un jaizsēj podos ilgāk dīgstošas

P. 8 Aldona 3; sēklas.

S. 9 Tautmīlis Biškopībā šinī mēnesi vēl nekādu sevišķu darbu nav. Tā ka

saule tagad sāk vairak sildit, tad skrejas jaapēno skrejdēlišus uz-

— klapējot vaj, kur tādu nebūtu, aizleekot preekšā dēļus; citādi siltee

'saules stari izviļina daudz bišu ārā un tās sastingst. Pee kārtīgi

S. 10 7.f1? pr poldft; -ezeemotām saimēm nekas nav darams, bet kur rudeni eezeemo-

P 11 Vijtauts. šanai maz vēribas peegreests, tur jauzmana, ka bitēm nepeetrūkst
0-12 Lairra ēdamā. Ēdamā pasnecgšana šinī laikā «n visai nedroša lecta, bet

T. 13 VastlāvH vajadzibas gadījumā-no tās nevarēs izvairjlees. Uzinanigi jaattaisa
C. 14 1 rlnu doena

strops un bišu pūla tuvumā japeeleek kāds rāmits aiz vākota medu.
r. 10. Vanda r

'
r

Si-S. Ifiļjule

S. £7|6.«.Pr.L«eia.3 K ā liciii man zirdziņ',P. 181 Drosvam
,

*

0.19 Zuzanna Kā **°V' a rBJ^} J

T. 20 Lūdzamu decna Kā šūniņa man maizite,

C. 21 Rasma. Kā bitīte ccpejiņa.
P. 22 Petera kr. d. (T.
S. 23 Zeedmīlls

Ne tas, kas man ir, bet ko es radu, ir mana valstiba.

Ka r 1 e 11 5.

S. p 4 5. sv. pr. Leo ld

P. 25 Slavvaldis
v. .

.
.

0 26 Alma Nekas tik labs un teuams navs

T. £7 Simsons
r

Kā kad bez palīga uz paša kājām stāv.

C. 28 Marina .
‘

Juris Allunais.
.) .

haM

~

ir **,> *■'> S'TL£ CL ’
Sparlba un Izturība preekj vlspārigeem mirķeem - tas it,

8. Ida. 10. Paulin* 4 leetas, kūpi mums tik ļoti vajadzīgs. Tādēļ ««embu preekš tām,

17. Konstante. 2v. lai viņas parādītos kur parādīdamās! Mūsu uzslava la! neskan

Indulis. 24. Asja augstskanigeem, mazvērtīgiem vārdu#m ; bez darbcem tee Ir ne-

dzīvi un nekam nederīgi. Kr. Valdemār».

15
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•u"77
wr

. i , , , «ļSaule Wēn. n.
u

•rr
-3 J3 Lntoraņu deena Katoļu kalendārs. Pareizticigo vģ j lecua

lāSi vārdi. kalendārs. |SI« | ner. ~oreet

■Jr as > I Dmys worai. *5 ļp. rrt.jp. m. p. m. st. m.

C. 14jl Ritvaldis Albins VVejskups.l svm.Eud.m., Nestors.i^pif 7 6 49:6 18N. v.jll 29
P. 1512 Matīss Simplicijs svm. Feod., b. Ķirins. 47 20 9 50ļ <33
S. 16|3 Kunigunde Fort. u. Kunig. v mc. Eutropijs. 45 22ļ10 58ļ 37

I

7. svētd. preekš Leeļdeenam. Ev.: Jēzus sludina savu ceešanu. Lūk - 18,31. —43.

S. 17 4 Alise Kazimirs, ķēn dēls. sv Ģeras., Vjačeslavs.ļ 643 6 2411 5611 41

P. 18 5 Austra VVaclavs, Adrljans. mc. Konons, sv. Mark. ļ$ 40 26 N. r. 4£
O. 19 6 Spēkvalrs 3 Wiktors,Wiktorins. 42 amoreešu mocekL 39 28 140 46

T. 20 7 Ella Tomass Akvvinits. svm. Jefrems u. Vasil. 87 30 235 6o
C. 21 8 Marga, Dagma- Jonis nu Diva. sv. Fecfilaks. 35 88 810 6&‘
P. 22 9 Biruta ra Franciska atraitne, sv.4o Sebastijas moc* 34 36 86612 01
S. 28 10 Konrāds Aleksandrs.4onum. mc.Kodrats,Viktorīna. 82 37 428 6

■■■— - ' ■■ --
~

—————

6. svētd. preekš Leeļdeenam. Ev.: Jēzus kārdināts. Mat. 4., 1.—11.

S. 24 11 Konstantīns Konstantīns Herakl. sv.patr.Sofronljs. fĻļļ 6 80 6 40 5 12 12 10
P. 25 12 Ņina Greg. Lek.pāv.dz.gl. sv F° fins. jģ 28 42 568 14
O. 13 Ernsts Nicefors. mc. Aleksandrs* 26 44 L. v. 1$
T. 27 14 Matilda ! Matilda, Karolina. sv. Benedikts. 28 47 7 10

C. 28 15 Baņuta Klemenss* mc.Agapijs.Puplljs. 21 50 816 89
P. 2916 Gaismiņš Hilarijs vveiskups. mc.Savlns,Trofims* 18 52 924 84
S. 30 17 Ģertrūde Patricijs, Gertruda. sv.Aleksljs, Deeva cll. 16 55 10 38 89

5. svētd. preekš Leeļdeenam. Ev.: Kananeešu seeva. Mat* 15. 21,—28.

S. 31 18 Dižciltis Gabriels erceņģels. sv.KirilsnoJeruzalem <•#£ 6 13.6 57ļ1l 46 12 44
P. 119 Jāzeps, Jozis Sv. Jezups. mc.Krisanfs u. Darīja. 10( 7 OL r 5p
O. 220 Dzestra. Euģenijs.VVolframs sv.Joans.mc.Klaudlja. 8 , 21 56 54
T. 821 Baltjūris Benedikts,Filomena sv.Jēkabsu.patr.Toms 0 5ī 80 69
C. 422 I rūvors £ Rafaels, Oktavvlans. svmc. Vasiliļs 3j 7 2 58 18 64
P. 52$ Ģedra Katrīna. svmc. bisk. Nikons. oļ 10 8 25
S. 624 Kazimirs Berta jumprawa. sv blsk. Artemons. & 5 57j 12 845 [ 16.

b

4. svētd. preekš Leeldeenam. Ev.: Jēzus aizdzen velnu. LQk. 11, 14.—28.

S. 7125 Marij. pasi. d. Jumpr.Mar. Sludin. Marij. paslud. deena. 554714410 18 90
P. 826 Gabriela Apolonljs, Ludgers. ercenjj. Gabriels. 50 16 450 86
O. 927 Gustavs. Jonis Damascenlt* 2 3l
T* ty®B Laimgaids Jonis Kaplstranfts. sv.ļiartons u* Stefans. tifiF 44 90 N. vf

36
C 1129 Zeltite 0 Auaasta, Enstarlja. sinb.Markus |K> Aret.lftf7 41 s2 ī46 41
P. 12 80 Zecdvairis Kvvlrina,Jonis KHm, sv. Jbanis trtfc. tR# $9 $4 8 45

,S. 13i81 Zenta BaJblna, Beata. ApolonIja, sw 36ļ 26 9 Jž) i*
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Marts.

.
.

.

-ģ | Jaunais kalmi dars "

t* iar ārzemūi svčikeetn. tu

g \
__

Darba

r 1 P T tva’d: s
Snkņuaugi un kurtu jfcH pagrabos japārlūko un mrvitajušeet

S i° * Matiss
S#

jaizlasa. Mēs?! javed uz sakņuuārzeem un pēc apstākļeem ari uz

taukeem. Komposta dobes jas'agaiavo. uz cejcern un sētas vidu

__

sakrājušees mesli Un netīrumi jasašVurē un j'avcd uz lauKcem no

pļāvām. Tiltiņi un ceļa vcetas jaeerike un ja«K\taisa. Malka jazāģā
S. ļ3 4 sv. pr. i.oeld un jAšaskalda. Pļavas, ja tās peeicckoši apžuvušas, jaecē. Putni

O* \ 'tra {T
mēnesi dēt un tādēļ vajag tos uzlūkot un sarīkot lāstus.

T 6 Spēkvairs Dārzkopibā šinī mēnesi jau sākas leslaka darbība, bet ari tikai

C. 7 Ella. {ac*» ia atmetas silts uw sneegs nokusis. Ja rudeni vēl nebūtu

•P. 8 Marga,Dagmara sūna nmīrita no kokeem, tad tagad tas jasteidz padarit un notīriteē
S. 9 Biruta. koki jonopindzelē ar kalķecm un mālu ūdeni. Sausēe un nederiger

zari no augļukokeem un krūmeem jaizgreež. Pagājušā gadā okiī-
leteem mežeņeem puspēdu virs okulejuma galotnes nogreežnrami

B. 10 3 s?. pr. Leeld un sta du skolā leelakcem kociņecm jaeegreež kroņi. Mēneša beigās
P. 11 Konstantins var sākt stādit jcokus. Sakņu dārzā mēneša,beigās var sēt kāpostus,
O. 12 Ņina. <£) beetes, burkānus un agros zirņus.

C MT*lde Bi§u dārzā gaf stropeem jaatšķūrē sneegs, lai zeme dabū

P 15 Baņuta apžūt un apkust, jo Šinī mēnesi pa laikam bites dabon piiTno reiz

S. 116 Gafsminš. izskreet, bet uz sneega nokritušas, LVs protams sastingst. Vispārīgi
šint mēnesi vēl bites jaattura no pāragras izlidošanas un kārtīgi .

eezeemotām saimēm pēc tam ari nav vajadziba. Tā ka šinī mēnesi

S. 17(2. 8?. pr. Leeld iau tes P eret
> viņām vajadzīgs ūdens, bet lai viņām ne-

P. 18i Dižciltis būtu pēc ta jaizlido, tad var pa skrejcaurunuj drusku eešjiīkt ūdens.T

<O. 19 JāzepsJozis. 3 Pēc bišu pirmās izlidošanas tūdaļ jaiztĪFi stropi no kritušām Ui«m
'T. 20 Dzestia. un netīrumecm un iapārrauga, vaj netrūkst baribas.
C 21 Eaitjūris, J 1 * ' J

P. 22 Trūvors,
S. f23fĢed»a.

_

Saka mani burt mākam,
\ T- " Vēl es burti nemācēju:
S. B7. Buf manā tīrumā

;P. 25 Mar. peem.d. Pceci sirmi kumeliņi.
O. 26 Gabriela. Visi ļauiiņi i sacīja
fT. |27i Gustavs. ļ Ķa es biju r* ganiņa:
C. 28 Zaļš Cetnrtd. Ūdens nēši, zīļu nasta,
P. 2ūi Le. lā Beektd. Ta bij mana raganiņa.

ļBoj Zeedvairis. (T. tta-)
t

Neba maize pati nāca

fSlļFinaā Leeld.
' Bagatā sēUņēl

.

1 '
.

Vēl nav saule uziekusl,
• v

fau mugura nosvīdusi.
(T. dz.)

AKunigunde. >O. Kon-
z*ds. 17. Gertrūde.

La:-, mira. 28. Laim- Veenlgais līdzeklis pasauli atjaunot jeb uaiakot, tr tuvāko
29. Zelti te. 31.1 peenākuinu izpildīšana, bet ne dzīšanās pec faļumā mtfcletccm

� v Z*nta.
. mēriem. Hin g 9 1 )j s.
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~ 3 Lulerann deeno Katoļu kalendārs. Pareizticīgo % J—-- DrrUi

•e g 6 j. , . , c c ļec nor. noreet §»r»
c 3 v Tarai.

r
.. .. kalendārs. «

’ž, > Dinys vordi. 2 p. m. p. m. p. m. st. m.

3. svētd. pr. Leeldeenam. Ev.: Jēzus paēdina 5000 vīrus, Jaņ. 6., I—ls.

S. 141 1 Mīļgaidis Hugons, Teodora sv. Eģipt. Mar., Ē fim. 5 33ļ7 29 N. v. 13 56
P. 15 2 Brencis Franzisks nu Paol. sv. Titus n. mc. Pollk. $ 30 31 10 50 14 01
‘O. 16 3 Ausma. Ferdinands, Rich. sv. Nikits.mc. Feodos. ««{£ 28 3311 71 6

T. 17 Ambrozijs Izidors weiskups sv. Jāzeps.Zos.,Georg. 25 35 N. r. 10
C. 18 5 Viktors 3 VVincents Ferr. mc Feod., sv. Platons . fcļļ 23 37 145 lf

fP. 19 6 Inģerta Celestins, Sikstuss sv. Metod.,sv.Eutichij. 20 39 280 19
S. 20 7 Zina NVirglnija, Rufijs. sv.Juris Izsūdz.Danfei.|j§i£ 17| 42 256 25

- 2. svētd. pr. Leeldeenam. Ev.: Jūdi grib Jēzu nomētāt akmeņ. Jāņ. 3., 46.—59.

S. 21 8 Edgars Januarijs, Edgars ļap. Jrodims, Flegontsj 5 14)7 44 835 30
iP. 22 9 Valerija Marij K!eofa,\Va!ei mc. Jevpsich.,sv.Wad; ll 1 47 442 86
O. 2310 Zīle Apolonijs, Mechtild.ļ mc Terent. u. Pompijs 7 49 524 42

T. 24 11 Mirte Leons pāwests smc. Antips u. Martin. 1 4 51 Lv. 47
C. 25 12 Jūlijs VViktors, Juiijs sv.VasilijS,Pārosbīsk.' 1 53 810 62
P. 26 13 Justins g) Hermengilds smc. Artemons, presb.ļHE 459 56 851 67
S. 27 14 Nannija Justins mc. Antonijs, sv.M irt. 66 58 9 3815 qI2

Pūpolu svētd. Ev.: Jēzus eejāj Jeruzalemē. Mat. 21., 1.—9.

,S. 28|15j Smailis Anastasija ap. Aristarchs, Puda 4548001046 15 06
'P. 29<16 Mintauts Benedikts Labre inc. Agapija un Jrina 51 211 51 11.

O. 30(17ļ Rūdolfs Anizetspavv. num. mc. S'mcons.A’;akijs £r 43 4L. v. 16
T. 1 18ļ Selga Apolonijs \veiskup. sv.Joans, bsk. Kozma 45 70 54 22

C. 2ļ IZaja Ceturd. L.Cnturd., S.Jezups sv. Juans n vec alam 42 92 36 27
P. 8 20; L. Pocktd Lelo Pikt’ino sv.Anast., sv.Feodors 39 11 310 32
S. 4-21; Anzelms (T ■ | Lel.Sastd ,Benedikt. smc.Januarij., Prokul. 36j 14ļ 345 88

Leeldeenam svētki. Ev.: Jēzus augšāmcelšanās no mirc.icem. Mark. 16., 1.—16.

S. 522 Leeld. gvetd.ļ </> ļ Pjrmo l.oldine sv. Feodors Sikeots. 4348- !6 8 65ļ16 42
P. 623 OtrāLetlJ.d. *•' Utro Leldine lmc. Juris uzvārētājs. 3lļ 19 4 10! 47*
O 724 Visvaldis = Adalbērt wr.i~kups mc. Sava Stratilals iļp/7 29 20 480 51
T. 825 Astra 9- fMarks ewa ģe :ts sv.ap.u.evar.ģ Markus (ļfif* 27! ‘2l 64
C. 926 Daijmcers Kietus, Marcelins smc. Vasil is. 2o| 28 N. v. 50
P. 1027 Glaima & fTeofils.Pitr.Kaniz. ap. u. smc. Simcons. {££ 23 26 8 4016 02

S. 1128 Tereze w t Jonis nu Krista. Jazon*. Sozipatrs 22ļ 27 9 īo} b

1 •
*

Leeldeeuas sv. atsvēte. Ev.: Jēzus parādas mācekļeera. Jaņ. 10., 19. —Bl. *_
P. 12ļ29ļ Vilnis ļ Piters n jmuclts |g.Kiriias mocekļi (ļ$ 14 20ļS 29 9 86[16 9
S. isjsoļ Imants \ļ Š tiņš, Kzt r.u S en.|s.a; b Cebcd.d. *4£\ is| 8110 051 18

19. Lība. 20. Lilija. 22. Juris 2£. Jirgic.'

20
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Aprilis.
* 1
_i. Jaunais kalandars !
■o (ar ārzemju svetkeem.)

Jj 1 Darba kalendārs.

Āboliņi jnsēj, tāpat ari ģipsis jaizkaisa U2 āboliņa laukiem.

?. 1 Ot; i\Lceldeena Jnsēj auzas, zirņi, lēcas, vasaras kveeši un nīdzi mēneša pirmā
īt’ Brucis

pusft un mēneša otrā puse agrejee lini. No āboliņā un rudzu

laukceni janolasa mazakce akmeņi. Pļavas jatiri un japlūdina.

p 5 Viktors Jaizlabo ceļi, žogi un jumti. Pagrabi jaaplūko un janizsargā no

3. 6 Jnģerta ; siltuma ceplūšanas ar salmeera vaj spaļeem. Ķēves jalccina.
Lopcem, sevišķi aitaru jaapgree£ pāraugušee nagi. Mājputni jalcek
: peret un mazee cālēni jasargā vēsos rī'os un vakaros no aukstuma.

Dārzi jaiztīra no zecma sakrājušamees netirumeem un 'boja-

S. ļ 7 Teehleeu. atST.! i u,lieem un seSlim i n0 kokeem janoņem. Koki un krūmi ja-
P. ļ 8 Edgars ! stāda un rudeni suditee kociņi jaapgreež. Augļukokeem apsalumi
O. 9 Valerija jaārstč ar šrcpešaau un jaapseēn ar potvasku; vecakeem kokeem

C* 11 t a
mizas bojājumi un atzāģēto zaru vcctas junosmērč ar māleera un

pt ļ k
ļ j ulrs govu mēslecm. Jasagatavo zeme dārzajeem un jasēj zirņi, burkāni,

S 13 justins kāposti un kāļi. Koku skolās jāsāk potēt un no durtckļcem pavai-

rojamee stādi jastāda.
Ja marta mēnesi vēl nebij eespējams pee bitēm izdarit tā saukto

revīziju, tad šinīs dcenās la visādā ziņā jaizdara. No katras

S. ļ1415> g? pēc Lecld Icekas kpavašanās gaj* stropeem jaai ; peeteek, ja stropu iztīri

x*. ļ 15: Smaili? no kritušām bitēm un netirumeem ūīf pārleecinas vaj saimei ir

'O. 16 Mintauts māte, ko redz no kārtīgi aizvākoteem pereem. Tās saimes, kupām
T. iKudolfs .mātes trūkst, vajag peevecnot citām, ja pasnecdz baribu, tad to

P* 19 Lība"
1 vajag pasneegt no veetas un lec lakās porcijās, lai bites bez laika

S. 20 Lilija
oārak neuzbudinātu. Sevišķi jazmanas, lai neizceļas laupišana.

S. 21 3 sr. pēc Leeld.
r, .....

p 22 Juris Deeviņš ga.a lauciņa
O. 23 Jurģis Ar zeltUu sētuvili;

,T. 24 Visvaldis Kungam gaja smilgas sēt,

ļC. 25 Astra Arajam meežus, rudzus.
P. 26 Dalļmeers £ rj j2 \

S 27 Glaima

.

' Darbs, cilvēka spēku vingrināšana, ir reoeeceešama dzīves

daļa. Cilvēks var sevi atsvabināt no eek.šejas darba vajadzības,
S. (28 4. 87. pēc Leeld. var peespeest citus strādāt to, kas viņam vajadzīgs, bet nevar sevi
P. ļ29 Vilnis. atsvabināt no meeslgas darba vajadzības. Ja viņš ari nestrādās

0.130 Jmants vajadzīgi, prātigo, tad darīs nevajadzīgu, muļķīgu darbu.

Ļ e v s Tolstoj s.

1 ■—

Labak, lai trūkst -laika divreiz, nekā darba veenreiz.

\. Mījgaidis. 7. Zina. Kaudzites Reinis.
14. Nannija. 21. An-

zelms. 28. Tereze. Bezdarbība ir līdziga rūsai; viņa vairak nodeldē nekā darbs

6 f ran k li n ».
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(V)cijs,
lapu mēnesis, 31 deena.

•o S & n 1 c jOcen®
-i ■* j* l.oteranu deenu Katoļu kalendārs. Pareizticīgo o«j lec un

= O 7.. _ , , , .ET lec nor. norcet s*»»
li 3 v vardi.

... ~
kalendārs.

_£ > D:nys wordi. ps p. m. p. m. p. m. st. m.

O. ,14 1 Zeedons. Filips un Jakops, ap. sv. prav. Jeremijs *46 4 17 8 34 N. v. 18 17

T. 15 2 Zigisuninds Anast.,Sigism ķen. sv. Alanazijs, Boriss 15 36 11 40 21

C. :16 3 Krusta atr. Sv. Krusia atrašana sv. Feodos.no Ķij.laur. f&ļ 13 88 N. r. 25
P. 17 4 Ceronis 3 Monika, Florians mc Pe’aģija 12 401 10 28,
S. 1 īS, 5 Ģederts ; Pijs, pāwo6ts mc. Irina, sv. Mich. jfe 10 42 1 45 8?;

. ■■. ■

>

2. svētd pēc. Leeldeenam. Ev.** Par labo ganu. Jaņ. 10, 12. , *

S. 18 6 Daiļzeeds «»'Jonis ewar:ģelists taisn. ījabs, Barbara ģtf 4 8844 2 2016 36

P. 20 7 Jote gj Domicela jumpr. rrc. Akakjs 6 47 2 60 41

021 8 M?drlņ§ =; Stanisl. weisk. num. ap. un ev. Jānis 3 493 25 44

T. 22 9Sv Nikolajs P- Gregors, \velskups sv.Nikol.brīn. mees. p. 5 51 3 55 48

C. 23 10 Maija Izidors. OrojS ap. Simons no ZTlus 1 53 62

J\ *.4jil Ķii'ils ~

Mameits, vveisk. sv. Metodijs 0 55 L. v. 63

S. 2oji2 Nerotīs Nerejs, Pankraciļs sv. Hermans patriar. H& 358 57 9 10J 59

—~

' |

3. svētd. pēo. Leeldeenam. Ev.: Jēzus nocet pee tēva. Jāij. 16, 16.—23.

S. i?6|l3 Laimrols &.! ttServvacijsvveisk. mc. Gliķer., Aleksan. &856 8 599 30 17 08

P. (27114 Krišs & ! Bonifacijs, Pasalis mc. Izid. u. Maksims & .

r 49 01 10 05 7

O. 28 15 lutini!is = sv. Pachomijs 52 210 45 10>

f. 29 16 Srauja P- ttjonis, Ncpom. sv. Fcodors 51 411 11 18

C. 30 17 Veesturs Herberts ap. Andron.,sv. Jonija 49 611 35 17

P. 31 18 Venta -* Aleksandra jumpr. mc* Feod:ts 47 BL. v. 20.
S. ļ1 19 Alma -°j Piters, Celestins snic. Pa.ric.Prusas b. 45 90 46 24,

4. svētd. pēc. Leeldeenam. Ev.: Jēzus sola līgsmibu pēc bēdām. Jaņ. 16, 5.—16.

S. 220 Bile L* Bernards no Sien. metr* Aleks. m. atkl. 3 43 9 lljl 2017 28
P. 321 Ernestīne V. Sv. Sakr. dina sv. Konst. un Helena 42 121 55 80
O. 422 Erni lija }“ Emilija, Helena mc. Vasilisks 40 14 2 13 81*
T. 523 k-eontina Leontina sv. Michails 39 16 2 88 87
C. 6 .‘4 Esterc Joanna atraitc sv. Sim. u. Ņikit.slab. 38 17 3 20 89
P. 7125 Balva i° Gregcrs Vll .pā.v. Jāņ.Krist. gal.trc§ atr. £*£ 37 19 N. v.ļ 42
5. 8126 Eduards Filips Nereits ap. Karps g>t 86 20 9 30t 44 ,

: ,4

S. ļ9 27 Saule (*i '<* Jonis pāwests sv. Nilus no Stoloben. $ 3 359 2! Iq C5 17 46
P. ,1028 Vilums, V lis> Augustiņš vveisk. sv. b. Ignatus 35 22 Tq 30 47
0/1129 Maksis Maria Magd.de Pas. mc. Feodos., Tirus j. 34 28 10 56 49

ļ1 2 80 Kļāvs __i Fēlikss I. pāv.num Sv. Izaks no Dalmac. 34 24 11 22 50
C. i! 3 31 Debesbr. d. co| Jozos dob. kops Jeztis debessbraukS Bdr 24J11 58ļ 61

31. Alīda.
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Maijs.

Jaunais kalendārs
5 (ar ārzemju svētkeem.)

; ž I Darba kalendārs.

MerjeŠa pirmā pusē jasēj pupas, vasaras kveeši, vēlākas zirņu
i. lļZcedons zortcs, lini un kartupeli; mēneša otra pusē meeži. Pļavas janobcidz

P 3K’u t i atrasan* P uc^nat
’

tin un nolldz,nat - a?u«i un rijas jatiri un krāsnis jaizlabo,
is. 4 Ceronis 'tapat ari janobcidz eesāktee būves darbi līdz seena laikam. Lopi

ļjasāk laist ganos. Pirmajā laika rītos vel vajag pasncegl lopeem

jsausu baribu mājās; pārejai uz Zaļbarību janoteek pamasam un pa-

ikāpeniski. Aukstos migļaiņos rītos nevajag lopus laist laukā, se-

,S. 5 ssv pēc.Leold viški uz āboliņa laukeem. Teļus, kūjā apvaisļošanai par jaunu,
- R č Uaiļzeeds vajag turct no bujjeem atšķirtus.

j i Koku stādišana un potēšana janobeidz. Auglīt koki un krūmi

C. 9 nebcssbr d rūpigi japārlūko un visi kāpuri un kukaiņi janomaitā, kuņ siltam

P. l( Maja & laikam pastāvot šinī mēnesi jau eerodas. Kokskolās okulanti pce-
S. 11 Cirils

9

sccnami pee nogreesto mežoņu Sakņu dārzos visi

dārsaji tagad sējami un agrakee sējumi jaravē un zeme ar Icftpjeem
jauzirdina. Čakli jaleeto Parizes zaļums un bordo šķidrums cīņā
ar kāpureem un zeedu poslitājeem kukaiņeein.

s - 2 6 svēt. p. Lecld . Bišu saimes šini mēnesi nāk jau stiprākās un tām jāsāk pce-

'O 4 Krišs' ° S

#

bk* rāmiši; vispirms jalcek gatavas izšūtas šūnas, bet vēlāk var

T 15 fūtmīlls likt māksligās šūnas vaj tikai šūnu eesākumus vecu. Ja rāmišus

C. tC Strau a Icek ar šūnu ecsākumecm veen, tad bites izšuj daudz tranu kan-
P 7 Veest. r niņu un izperina daudzumu nevajadzīgu leekēžu. Vislabāk i šūnas

S : 8 Venta likt izstrādāt speeteem; lee Šuj tikai bišu kanniņas. Jāsāk rīko-

tecs ar māšu audzināšanu, lai vēlāk saimes dalot vaj kādai mātei

bojā ejot, būtu cita māte pee rokas. Mātes arvcen jaaudzina no

S 19 J VfltiAr stT
im rc nesigakās saimes un tapat jagādā, ka otra tikpat

p* 20 2 Vus: r svētk
*a^a sa,TTlr a g laikā izperinātu tranus, lai mātei būtu eespējams

O. 21 Ernestīne apvaisļotecs.
T. 22 Emīlija
C.23|Lccr ,t!na

. Zeedonī.
P. 24 Este i

.

'S. 25 Balva Q Nozuzdams aiz zila gaisa Gaviles man c'lā krūti,
Cīnjlitis jautri dzeed, Ac7s precka kvēle mirds,

ions lejā puķes kaisa. Teešam, tiect t akas grūt!

burbuļodams eet
...

Ko tev zeedons vēsta, sirds.

5. 26 VflS. BTētku ntv Strautiņš, putni, birze, grava
•P. 27 Saule Līgot-līgo pretī man:

'0.28 Vijums, Vilis .Ko tu mīlē, ta ir tavai* v

ļT. 29 Maksis * .Tavai tavai* atbalss skan.
C. 30 Kļāvs p

P. 31 Alīda
R. Blaumanis.

*43S Ļaudis palīdzas veens otram. Bez tādas palTdzibas nevar

i *... dzīvot. Palīdzībai vajaga būt savstarpējai,
6. Ģederts. 9. Sv Ļe v s Tolst o j s.

Fffkolajs. 12. Nerons
10.- Alīna. 20 Btle L.abakā labdarības ceeņa !r labdarības pre^k

20. Eduards. Lass! n g s.



Jūnijs,
vasaras mēnesis, 30 decnas.

4 3 I.uteraņn .lecini Katoļu kalemlars. Pareizticīgo jf«—
— te!;'\m| D'enm

Ii I vār,n
- W..r7i kalendārs. jf 8 lec nor ' norec, [ w*

P. 14 1! Mozus Jakebs Nikodēms ļ mc.Jelins,sv.Dioni.s;jsļ;3 33i9 25 N. r. 17 52
S. ;15 2, Emma ļg j Marcclins, Piters 32| 26! 110 63

6. svēkl. pie LegMoenam. Ev.: Jēzus apsola sv. garu. Jāņ. 15, 26—16, 4.

S. 16 Ķ Tālivaldis 3 iv/bti Ideāli.Erazms mc. Lukilians, Klaud. ģ| 332926138 17 54
P. 17 4 Friderika Francisca Alaksd. sv. patr. .Miirofans 31 26 151 55
O. 18 5 Iļors ,= H.nTačiis srhe. Doroteja, Tirtisb. 31 26 216 *55
l\ 19 6 Magone p. Norberts, Adalbert. sv. V'sarlors, sv. Har. 30, of> 236 56
C. 20 7 Laimrneeis

__

Roberts, Lukrecija mc.Keodots,b.noAnk <<£ 30 26 257 56
P. 21 8 Daiļrolis Medarts vvejskups lojc.Feodor. S ratilats ejļ£ 30 26 315 56
S. 22 9ļ Lvrislule Primsu.Felija.is,m. sv.Lirils, mc. Marfa gr 30 26 L. v. 56

Vasaras svētki. Ev.: Jēzus atsūta sv. Garu. Jāņ. 14, 23—31.
•

S. 23 10 Vasaras sv. ļ Py mi VVosor.Svvatki smc. Timotejs no Prus.ļ 331 9 26i- 93517 64
P. 24 11 2. Vasar. sv.OtļS Utri V/oscr. Svv. sv.ap.Bērtulis u. Barn 3l 25 955 55
O. 26 12. Ģints, Ģ a = Jonis ā Facundo sv. Onufrijs u. Peter: 32 25 10 18 53
T. 26 13 Tobija Onlors nu Paduas mc.A.ulir.a,sv.Trifilijs 3. 25 10 82 52
C. 27 14 Tītus

_ Bazilijs, Jozcfina pr. Eliza
'

33 25 10 44 53
P. 28 15 Leons © Modests, \Vits sv. Jona,Mask.,pr.Am. & 34 25 11 20 51
S. 29 16 Ilga Francisks Regis sv Tfchor.s ‘ ** 34 26 11 55 50

Vasaras sv. atsvēte : Kv.: Je/.us sarunajas ar Nikademu. Jāņ. 3, 1 —l5.

3. 30 17 Arturs jS» Ado fs, Arturs mc. Manuils u. Izmaelsl 335924L.r. 17 49
P. 118 Alberts £ Markus u.Marcftllj. mc. Lcontijs, I js* 36 23 110 47
O. 21‘jļ Ina, Inezis = Gerwazij3U.Profca*. sv.ap. 37 22 150 45
T. 320 Dzidra p- Si v/orijs paw. num. smc. Mstodijs bisk. 38 21 216 43
C. 421 Etnils

_

Al.Gonz., jnb. glāb. mc. J dlans no Tarzus piīfr 39 20 238 41
P. 522 Malvina Paulins weiskups smc. cisk. Euzefcijs $ 40 19 256 39
S. 623 Līga *

Agripira jumpr. sv. Doevm.Vald.sv.at. 41 18 320 37

1. svētd. pēc Vasar. sv. atsv. Ev.: Par bagato vīru un nab. Lācaru. Lūk. 16, 19—31.

S. 724 Jānis Kristīt. «. Sw. Jonis Krist. Jana Kristitaja dzimš. 3 41 9 17 N. v. 17 36
P. 8 Milda &51 Lūcija jumpr.Emma mc. Febronija 42 16 988 84
O. 926 Videvuds. = Jonisu.Pcw.t....,.uc. sv.Tichv.Deevm.sv.p. fcļļ 43 16 955 83’
T. 1027 7 gulētāji cL ff \Vladisl. ķeninŠ. sv. Simsons 44 14 10 12 80
C. 1128 Pius Leons Leajs paw. sv.Serg. u. Herm.Val. fcļļ 45 18 10.41 28
P. 12 29 Pet. 0. Pāv. Pit. un Paw. Ap. Sw.apust.Peters u.Pav*. jfe 47 1210 58 26
S. 13 30 Pov.peem.d. * Emīlija un Lūciņa 12 apustuļi. 48 1011 30 22

nJ. (10.) Krivis. 24. (11.) Vaira.
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Jūnijs.
d t

Jaunais kalendārs

"2 '(ar ārzemju svētkeem) v it j

z ļ ' . Barba kalendārs.

sļ iļ Mozus C
Mēsli, javed un papuves jaar. Kartupeli tulit pēc uzdīgšanas

1
jaccē un vēlāk kairu nedeju jarušin . Āboliņš un sten-, japjauj;

ļkad zāle jau pilnā zcedešanā, tad nav ilgi jākavejas ar pļaušanu.
S. 21. sv. p.V. s. atsv. !^ar au^ll un cc lu mālam Jaižkapā nezāles un jaiznīcina, lai to

■P. 8 Tālivaldis ļsēklas ne-eenāktos. Lauku šķūņi jaiztīra. Papes jumti jadarvo un

O. 4 Frederika krāsošanas darbi jaizdara. Lopi jadzen rītos agraki ganos un pus-
T. 6 ļgors decnās karstam laikam pastāvot jalur kūtis, pcc kara jarßpejas par

i . ‘. ne
labecra pakaišeeift un labu dzeramu ūdeni-. Kad laiks silts, var

r. 7 Laimmeers
,

r 1

S. 8 Daijrotis
sākt aitas cirpt Izsīkušee dīķi un dumbru bedres jaiztfra.

Augļi koki un krūmi stipri aplejami ar mēslu atšķaidījumu,
pee kam jacevēro, ka ieešanu labak izdarit retāki, bet pamatigi, tā

ka mitrums eesūcas līdz saknēm. Jaiznīcina lapu utis un kāpuri.

S 'J °s Vs utr v &
Gatavi tikušce augļi un ogas jaatsargā no putneem, tiklus pārvelkot,

pļQ Krīvis
" V Biškopim šinī mēnesi pats leclakais darba laiks. Kufa saime

O. Vaira pērn telpu peestrādajuse, ta jalaiž medus rūmēs, vaj saleekamecra
T. 12 nts, Ģlnta stropeem jaleek medus kastes virsū. Spceti jauzvaklē un jaķer un

C. 13 l ODijs māksligec speeti un dališana jaizdara; tikai bites māksligi vairojot nc-

S* 15 Leons vajag aizmirst, ka 5 stipras saimes ir vairak vērtas ka 10 vājas.
Jauzlūko, ka rāmišos šūnas tiktu kārtigi un taisni eešūtas, jo tikai

tad pilnigi sajūtam kustināmu kāru verlibu, ja visas kāres un šūnas

ir taisni un kārtigi nošūtas un katrs ramits vecgli um ātri izceļams.

S. 16 3.s.p.V.s.at. 3
P. 17 Arturs
O. 18 Alberts

T. 19 Ina, Inesis

P2? Emīls* *Ja tev
» bisitaj, kādu pavaļas brīdī, vakarā* saulei no-

S 22 Malvlna
rcetot, atgadas pa mežu paklīst, tad ktcusees skaļi, sirds durv-

tiņas plati atvēris. Tici, kas meža mātes sapņaino pakrēsla klēpi

_______________________

nenicina, tas vēl šodeen, kā mūsu tēvu tēvi, viņos slopersā bauda

mīlestibas, remdinašanas, eepreecinaš.inas un mācības vārdus,
_

„
~ .

_
saldākus nekā daudz cilvēku izgudrojumus. m

S. 23 4. s. p.V. s. at. <g)
a 1

P. 24 Jānis Kristītājs Atis.

O. 25 Milda
T. 26 Videvuds
C. 27 7 gulētāj»

* Meers nav meegs: vērīgam cilvēkam neder §ul«t garigā
P. 28 Pius meegā. <lr„

S. (29 Poters un Pavils Par agri nav mums mostees jga-išajā Eiropā.

————
ž» Kr. Valdemārs.

S. 130} 5. sv. p.V. f.atsv.
Zemlcopjeem būs Jameklē turpmāk glābiņš ne oepUšotees

r plašumā. bet pamatibā, Izleetojot ik pēdu jo leetdeTlgt (In-

X. Emma. 9 Krlstule tenaivitatē), kufa It dabīgi prasa apzinīgu darba roku, la tad

14. Uga. 28. Līga. saimneeeibas mazos apmēros.
3O, Pav. peero. d. Slersiu Andnji
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kalendārs | 8 lcc nor- noreet & d
; Z ji t > Dmys wordi. |S p. m. p. m p. m, 5>

2. svētd. pēc Vas. sv. atsv. Evang.: Par leelo vakariņu. Lūkasa 14, 16—24.

S. 14 1 Lauma cg t ! Teobalds, Jūlijs Sv. Kozma u.Damlans 3509071707 V. r.

iP. 16 2 Mar. pm. d. *&S*j I. Marijas apm. d. Sv. Deevm. drānu nol. 52 6 140 03
O. 16 3 Zemturis 3= ! Povuls I. pawests 'Sv. Metrop. Filips 54 6 110 80

T. 17 4 Nora pL jerenejs vvejskups Kretas bisk. Andrejs 65 3 81 16

C. 18 5 Andžs Antons, Marija Čak. Atosa Afan., Rad. Serg. 56 1 51 40
P. 19 6 Jonatāns co K. Jēzus Ašnia Sv. Sisojs, lmc. Marta &r 58 0 2 2 10
S. 20 7 Gaida ! Cirils un Metodijs Sv. Toms un Akakijs £r 59 85816 59 2 45

3. svētd. pēc Vas. sv. atsv. Evang.: Par pazudušo avi, Lūkasa 16, I—lo.

S. 21 8 Burlneeks Elizabete keninine Sv. Kazņ. Deevm. b. p.i 4 18571666 2 66
P. 22 9 Tīce Meikuls ardr. num. Smc. Pankr. sv. Kirils 3 56 53 L. v.

O. 23 10 7 brāļu d. m\"\ Rufina, Zekunda ļ Sv. Antonijs alās rj»] 6 64 49|9 10
1.24 11 2_ Pijs I. pāvvests Sv.Olgakņ.,mc.Eufim. 6 52 46 9 48

C. 25 12 Indriķis jonis Gualbertits mc.Prokuls, Harijs 8 50 42 10 15
P. 26 13] Margreeta Margitas jumpr. ercen. Gabr., sv. Step. 10 48 88 10 3o
S. 27 14j Oskars -*0 3onawsntura ap. Akiia 2 12 47 3510 58

4. svētd. pēc Vas. sv. atsv. Evang.: Jēzus māca par žēlastibu. Lūkasa 6, 86—42.

S. 28115 Vladimirs
£(ļ Henriksķen .Rozal.ļ leekņ. Vladimirs 414 8 4516 31 11

P. 29 16 Hermine J.Marij. Skapi cra <1 smc.’ Afinog., mc. Jul. 16 43 27 L. f.

O. 30 17 Aleksis (£ g Aleksis izzinejs imc. Marina 18 41 23 0 15

T. 31 16 Slaida Kainils mc. Emiljans, JakinL 20 89 19 0 65

C. 119 Kainilla \Vinzents u. Paul. sv. Makr., sv. Seraf. 21 87 16 1 20
P. 220 F.lijs Elljass prof. prav. Elija & 23 35 121 62

S. Bļ2l Daniels Daniels, Olga sv. Simeons u. Joans «46 25 88 6 2 48

|

5. svltd pēc Vas. svēt: Evang.: Jēzus sola līgsmibu pēc bēdām, Jaņa, 16,5—15.

S. 4ļ22ļ Marija Madaļaļ*ļ Marija Magdalite ļ sv. Marija Madaļa **£ 427831 16 4 8 24
P. 6 3 Laimbeedris !*"• Apolin. vvejsk. num. mc. Tr f ms, Teofils 29 2815 59 N. v.

O. 624 Kristina & ® Kristine jump. num.ļļ mc. kn. Boriss u.Gļebs 81 26 568 40
T. 725 Jēkabs P* Jakops apo-tols lv. Annas aizmigšana 83 24 51 9 19
C. 826 Anna Anna J Marijas m. smc.lermol.Paraskeva 85 22 47 9 42

P. 927 Marta Natalija numuc. lmc. Panteleimons 87 20 43 10 66
S. 10 28 Cecilija Inocents, Kunig. sv. Deev. Smol. b. par, jj* 89 17 88 10 80

6. svēt. pēc Vas. sv. atsv. Evanģ : Jēzus māca Deevu lūgt. Jāņa 16, 28—80.

S. i 1 29] Vilņturis Marta Jumprava mc.Kaliniks.mc.Seraf. |4j 4 4118 15ļ16 84110 48

P. 12 30 Roze Abdons sv.ap.Sila, Andr. 48! 18ļ iUZHt 12%
O. ISSI Vismurs Ignats Lojola ļsv.jevdokimsm. Julit 4fiļ ld
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Jūlijs.
i

_aT'i Jaunais kalendārs _

"g Yar ārzemju svetkeem ; , ,

ž ļ Darba kalendārs.
r J 1 » - T

Papuves lauki jasagatavo zeemas sējai; kārtošana jnizdara labt

P. 1 Lauma padziļi un vairak reizes pamatigi jasaccē, lai dīgstošas nezāles iz-
O. ‘2 Marijas peem. d. nicinātu. Rudzi japļauj, pirms graudi nav vēl vārpās sakaltuši, lai

C 4 Nora

<U S daudz neizbirtu uz lauka. Seena pļaušana un ecvākšana janobeidz.
P* r > And : s

Purvi jadedzina un sūnas jasakrāj pakaišcera. SausA laikā lopus
S. Jonatāns var atstāt pa naktim laukā uz ganibam vaj laidarā. Kur ganiba.s

vājas, tur Jopcem japeedod zajhariba. Sēklas āboliņš japļauj un

lai daudz galviņu nenobirtu, tad grābšana un novešana jaizdara
rilos agri, kamēr saule vēl stipri nededzina un vakaros; sevišķi

Sļ 7 6.sv.p V. sv.atsv.
bas,arda āboli ? i vctg>‘ birs<-

P 8 Burtneeks. Ogas nolasot jauzmanas, ka zari netiktu aplauziti, lai caur to

O. 9 Tīce nākama gada raža nemazinātos. Koki jaaplej ar atšķaiditu vircu,
T. 10 7 brāļu deena apmēram tanī attāļumA no celma, ka koka zari sneedz. Kritušce

P 12 P d!r i S
augļi arvcen jailžlasa un ar viseem tārpcem jaizmeina. Tārpainos

S 13 Margreeta augļus der arveenu nopurināt. Pilneem aug}ukokecm zari jaatstutē.
Mēneša beigās jaokulē koki. Kokskolās nederigee sāņu zari no

________________________

celma jaatgreež. Agros zirņus un sīpolus var jau novākt un to

veetā eesēt radisus un salatus. Zemenes katru dcenu janolasa un

S 14175V Vsv atsv
iasa£alavo dobes jaunccm zemeņu stādijumeem.

P 151 Vladir-Irs
Bišu dališanu un vairošanu šini mēnesi vairs nevajag izdarit.

O. 16 Hermīne 3
Vēla laika saņemti speeti un pārdalitas saimes nevar vaira peetec-

T 17 Aleksis <oši eestiprinatces un cenest vajadzīgo zecmas pārtiku. Izspeeto-
C. 18 Slaida ,ušās saimes un pēcspeeti japārluko, vaj jaunās mātes ir apvaisjo»
l .t'šās, jeb vaj dažkārt pee apvaisjošanās izskrejot nav nozudušas.
° ,;a l ādA gadījumā saimei vajag dot jaunu rezerves māti vaj, ja tāda

iebūtu, tad jadod jaunas oliņas, lai saime varētu sev pate māti iz-

perināt. Pilnee rāmiši jaizsveež un jaleek atkal atpakaļ, lai bitēm

S ļ2l B.sv.p. V. sv.atsv. vpectrūktu rūmes, kur medu noguldil,
P. 'VI Marija Madaļa.
O. 23 I.aimbeedris -

T. 24 Kristi na

26 Anna* Rudzu druva preecajās,
s! 27 Mirta mana ■"uguriņa.

Līksti pati, rudzu druva,

________________________

Nelīks mana muguriņ.
S |2Bf9.sv.p.V.sv.atw.
P 29 Viļnturis Visvairāk zlnasanas vajadzīgas; tās pecvelk pēcāk ari to

Q. {ftO Rose <£ vajadzīgo kapitālu —lt kā magnets peevelk dzelzi.

T. JBl Vismcers Kr. Valdemārs.

No visam zlnašanam, kas nepeeteešamas cilvēkam, visvairāk
eeverojamas tās, kas mums aizrāda, kā dzīvot, darot pēc eespē-

7. Gaida. 14. Oskar9. jas mazak ļauna un vairak laba. Par nožēlošanu, šolaiku zinātne
27. Daniels. 28. Ce- Šis zinašanas stāda par visām zemāk.

dili». Ļ. T«)sUjs-
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Augusts,
labibas mēnesis, 81 deena.

--

'

13 3 Lnter»nn <l«fnu fa#Rja kalendārs. parelzt jclao ?«i —lec un
,Mcl“

f» » vārdi.
~ ! kalendārs Is** “* no«etW»

• > Dinys wordi. ' *<nenu»r». gc p. m. p. m. p. rn. st. m.

T. 14 1 Pētera sl. A. 3 S.Petera Ankovosd. Jēzus kr. sv. kokaizc. HK 4 47 9 BļN. r. 15 21
C. 15 2 Mālē V.S. Mar. Lng Ken. pmc.Stepan slm.Vasil. 4' 50 54 17
P. 16 3 Augusts Sv.Stepon. ati atraš. sv. jzaaks un Antonijs ļ?> 50 31 30 18
S. 17 4 Dzimtzeeds 1 Dominiks izzinejs 7. Ēfezus jaunekļi. ģp 52 12 16 9

7. svētd. pēc Vasar. sv. atsv. Ev.: peeēdina 4CXX) vīrus. Mark. 8., I—9.

S. 181 5 Osvalds Jpr. Mar. Snigain. J mc. Jevsignijs 54 7 59 2 56 15 5
Pl9 6 Kristus apsk. Jez Porsnmeiņ d. I Kristus upskaidr. T% 56 56 350 0

O. 80j 7 Alfrēds Kajetans izzinejs pmc. Dometijs & 58 54 L. v. 14 64

T. 21 8 Mudite (fl Cirijaks, Leonids» Jemeljans. sv.Crigorlj. 5 1, 52 800 51

C. 22 ( 9 Ivars Romāns mucekiis ap.Mateus.mc. Anton. 25 3 49 853 46
P. 2'lo Labrencis Laurdijak. numuc. mc. Laurentijs .

5 47 9 4 42

S. 24111 TrTne Zuzana numuc. mc. Jevlla, Makslms mn 7f 44| 9 58f 87
• «

4. svētd. pēc Vasar. sv. atsv. Ēv.: Par viltlgeem praveešeem. Mat. 7., 15.—23.

S. 25 12 Klara Klara Jumpraw. mc. Fotljs, Aņikits Km/7 5 9742 10 3'ļl4 88
P. 26 18 Elvira Jonis Beikm., izzin. sv. Tichons, Voroņ. b. 11 3811 10 28
O. 14 Zelma. t+Fuzeblis, izrinejs prav. Mikus 13 37 L r 24
T. 28 15 Mar. deb. br. d. J Matij debes Paj. sv Deevm aizmigs $ 15 34 «.» 30 l«
C. 2916 Laimzeeds. £ Rochs.Jacents,izzin. nerok d. Pest. bild. sv. 17 81 100 14
P. 30 17 Adele Bonllaciis, dijakons mc. Mirons 19 29 1 56 10
S. 3118 Leene Helena.konsL L. m. mc. Flors, Laurs , *4s 21 26 240 6

9. svētd. pāc Vasar. sv. atsv. Ev.: Par netaisno nama turētāju. Lūk. 16. 1.—9.

S. 119 Melānijā Urbāns pāvvests mc. Andrejs, Agafljs »4£ 523 7 23j 3 1814 0

P. 220 Nameitis Bernards fzzlnejs. 1 pr. Zamuels, ml. Sev. yĻļļ f>s 20 40518 55

O. 321 Klintnesis. Franciska atraitne sv.ap.Tadeus.mc Vasa 27 18 N. v. Sl
T. 422 Raža (8 Timotejs, Antonlna mc. Agatoniks, Zotiks jg 29 15 745 44
C. 623 Benjamiņš Cachejs vvelskups mc.Lupa. smc.Jreneus 81 13 830 47

P. 624 Bērtuls Bartulis apostols Ķij. m. Petera m. pām. 83 10 910 82

S. 725 Ludvigs Ludwiks k., Julijan. sv. ap.Bērtulis un Titus 85' 79 50 82

10. svētd. psc. Vasar. sv. atsv. Ev.: Par Jeruzalemes Izpostiš. Lūk. 19. 41. —48.

3. 8ļ26 Natalija Zeferins pāw. nnno. Vld.Deevm. svtb. atkl. j*j 5 O5 10 26 18 87

P. 927 Nauls Jezups Kaļas, izzin. sv. Plmens Leelals 40 210 64 28

O. 1028 Auguste. Augustiņš welskup. sv. Mozut Murins 42 011 40 18

T. 1129 Jāņa nok. d. Jonia nucerņ d. JanaKrist gal? noc. HK 44 657 N. r. 18

C. 1230 3 Fēliks numucits Aleks.Ņevska m.pām. ļfr 47, 54 058 6»

P. 13|81 Vilma Raimunds Izzinejs sv.Decvm.josLnoliki, 49| 60| 1 20j 0
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Augusts.
TJ

i Jaunais kalendārs *

• ■

2 , (ar ārzemju svētkeem.)
z Darba kalendārs.

.
Rudzi jasēj, bet ne ātrāki, kā divas nedējas pēc lauka uz-

C. l Pet. slēgš. d. kārtojuma. Ceeta, smagā zemē sēšana jāsāk mēneša pirmā pusē,
P. 2 Mālē kamēr veeglakā un stipri mēslotā zemē var sēt mēneša otrā pusē.
S. 3 Augusts Jauzraana īstais laiksf vasareja pļaujai, lai daudz graudu neizbirtu.

Zeemaju sēkla jakuļ. Lini jāsāk plūkt, ja no stcebrcem lcelakā

daļu lapu nobirušas un galviņas zaudējušas savu zaļo krāsu. Linu

mērcešana; sliktu mārku var uzlabot ja ūdeni ccgāž zirgu mēslus

p

v
vaj kadiķus. Pļavu attāls japjauj; lopi vēsākās naktis jatur kūtis.

O 6 Kristus apsk Agree āboļi un bumbecres noņemamas mēneša sākumā, kādas

T. 7 Alfrēds
**

deenas pirms gatavības, jo noņemtas un tumsā turētas, tās ir suli-

C. 8 Mudīte gakas, ka kad pee koka nogatavotas. Augļus noņemot koki ja-
P. 9 Ivars

taupa, ka sikos zarus nenolauž. Ja laiks sauss, augļu koki vēl
S. 10 Labrenci*

lejami, sevišķi peckalnēs. Kāpuri un to perekji iznicināmi. Ši mē-

neša sākumā visādā ziņā janobeidz zemeņu stādišana un koku oku-

lešana. Vccee zemeņu stādījumi mēslojami; sīpoli noņemami.
Egles jastāda.

pļģ V. Biftu eenesuma laiks šinī mēnesi jau nobeidzas; tikai sevišķi

0 13 Elvīra labās vēlās ganībās bitēm vēl cespējams savus krājumus papildina!,
r 14 Zelma j?

Medus telpas tagad jaiztukšo un jaizsvecž no kārēm; tikai medu iz-

Z. 15 Marljasdebsbr.d. ņemot vajag peclūkot, ka bilem paleek pecteckoši daudz zccraas

P. 16 Laimzeeds pārtikai. Lūkojot pēc saimes stipruma jaa'stāj 22 —30 mārc. medus.
S Jl7[Adelina $i mčneša beigās jasakārto bites eezecmošanai.

S. 18 12.sv.p.V.iv.atsv.

T2l Klintnesis (§)
C. 22 Raža
P 23 BenjamiņS
S 24 Bērtuli»

A ,

Arājiņ, bāleliņ,
Visas tava» kājas zeed;
No kājām zecdl bira.
No rokam sudrabioš.

525 13.sv.p.V.«v.tUv
‘

,T . .

P. 26 Natalija .
U

O. 27 Nauls
T. 28 Auguste
C 29 Jāņa nok d. (£
P. 30 Aleks. tyevsk.
S 31 Vilma Cilvēks Ir pasaulē, lai viņš būtu lalmigs; sap āiiērais tur-

pretim atrod savu augstāko laimi peenākumu izpildīšanā, un

gudrais nežēlojas, kad viņam ari nekas vairak neteek, kS tas, ko

viņš pats spēj sev sagatavot.
4. Dzimtzeeds.il.Olga. V. 4. Huiuboldt*.
lē,Leane. 14. Ludvigs.
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Zeptembpis,
rudens mēnesis, 80 deenas.

-*.
-* -3 Luteram deenu Katoļu kalendārs. Pareiztlcigo ” lec m

S§Š ,i'r4l “

Ulenfe». |f “'■>«' «•

Dinys pS p. noļp. m.[p. m. m.

S.|l4|l ļ Austrums ļ Egidijs. ļ sv. Sim. stab.u. Marta. 52 6 47ļN. r.[l2 65

11. svētd. pēc Vas. sv. ats. Evanģ. Par varizeju un muitneeku. Lūkasa 18, 9.—T4.

S. 15 2 Elize StDpons ķēniņi 2*Ļ 5 s<*ļ6 43 3 10J12 49
P. 16 3 Bejta Bronis!awa. smc* Anf, sv. 1* eokt. 556 39 >S 56 48

O. IX 4>&alU'»ls. Rozālijā jumpr. sm. Vaniļa, prav. Moz. 558 36 44Q 88
T. 18 s>NatanaHs Laitfs wejskups. prav C*»cbar.,sv.Ehz. ģfr 600#34 L. v. 84
C. 19 6 Ģedimins fo Cacharijs Leelais. ercenģ Miķeļa brīn. ļ* 2*31 7 00 29

R2O 7 Uaiļprātis f Adrians pāw. mc. Sozonts, sv. Lūk. 2* 4 28 756 .24
S. 21 8 Marijas dz. d. J.Marijas peedz d. rav. Duevroātea dz C 26 8 50) 19

12. sv. nēc Vas. sv. atsv. Evanģ.: Par kurlmēmo cilvēku. Markus, 7, 3l.—37.

S. 22 9 Bruno Gorgonijs. Sergijs. sv.Joakims un 8 6 23 9 4212 16
P. 2810 Ozllc Nikolajs uzinejs. mc.Mmodora, Mitrid. ffi# 10 20 10 38 li)
O. 11 Vilija. * Hiacints, Feiikss. sv Teodora,Sergijs. 12 18 11 40 6
T» £5 12 Erna Gujdons u Heron. smc. Auton., Juliāns. $ 14 14 L. r. 12 00
C. 26 13 Ranta £ Maurelijs. smc.ļvornelijs simtn. ļ$ 16 13 1 2911 67
P. 27 14 Krusta pacelš. 8v Ki jstaPanugNl Krist Krusta pacel; *4C 18 10 210 62
S. 28 15 Nikadems | Nikodēms mucekl.l Imc.Ņikits.bisk jāzep. 20 72 50 47

13. svētd. pēc. Vas. sv. atsv. Evanģ.: Par žēlsirdīgo zamareeti Lūkasa 10, 23.-37.

S. 29 16 Olimpija t Kornēlijs pāw. C. »mc Eufim, mc. Ludm.!££ 6 23 6 5 3 46 11 42
P. 30 17 Vera, Žofija Francis no Asizas.j mc.Sot. Vera, 25 24 30 87
O. 118 Leesma. +t Jezups Kupe.tin. sv.Eumenijs, bī k .ps. 27 5595 10 82
T 2J9 Saulreets %tt Januar.wejsk. n.l mc.Trof.,Feod.,Sosim.ļ 29 56 N. v. 27
C. 820 Mariana Eustachijs. sv.imc Eust.,kņ.M 31 64 630 23
P. 421 Dmitnjs .Matejs apostols. sv.Dm tr., Rostov. b.| |4 4 33 51 655 18
S. 522 Spēklauzis ļTumass nu. Wiljan.l smc. Foka. sv. Jona I |*j 3g 48 740 18

14. svētd. pēc Vas. sv atsv. Evanģ.: Par 10 spitaligcem Lūkasa 17., 11.—19.

S. 628 Zeedite 'Linus pāw., Tekla. Jāņa Kristīt eeņemš. 637 5 46* 8 flb'll 9
P 724 Zeedrits Marija.vvergu izpirc. sv. pmc. Tekla. HK 39 43 9 2oļ 4
O r 8|25 Francis. Kieofass moc. sv. Sergijs Radoņcg. 41 40 10 *26.10 59
T. 9j26 Jana rnac. Euzebi s num. Just. sv.ap.un evanģ.Jānis. 43"' 37 11 30ļ 54
C* 10127 Adoifs Kozmau.Dam.num. mc. Kallstr.,sv Savat. fr 46 aSN. rj 49

;P. IJL2B. Veetiaklis 3 Waclaws ķēniņš, sv. ,narils>ns. 48 32 1 06l 44
S. 121291 Miķelis Mikels ercenģ sv. Feofaiis. 50 29 2 161 39

. ————————— i * mim, .i I -

15.‘svētd. pēc Vat. sv. atsv. Evanģ.: Par leekn zudišanos. Mat 6., 24.-34.

l!3te#iLaida \ Hieronims, bazn.m.l smc.Grigor., sv. 52(5 27i 8 25111 86
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Zeptembris

.Tļ
Jaunais kalendārs

ļj V ārzemju svētkeem. IKil’bit kalClKlai*B.
J

_

Rugāji jaaf, sevišķi ceetās zemēs. Kartupeļi un bcetes janovāc

S ] i4 8t VgHtdS
un mailai ušees tūdaļ pee noņemšanas jaatšķip no veselajeetn. Mēsli

P 2 Eiize
H

iaizvcd un jaeeaf uz teem laukecm, kur nodomāts nākošā gadi
O. 8 Berta. stādit rušināmos augus. Jaaprēķina esošo lopbaribas krājumu
T. 4 Baltrīts. @ daudzums un pēc tcem janolcmj par zecmu turamo lopu skaits
C. 5 Nalaniels. Pamazam japceradina lopi pec sausas baribas un mēneša beigā?

S* 7
janobeidz ganos dzīšana. Jauni salmu jumti jajuntpun veci jaizlabo.
Kūtis un staļļi jaiztīri un ar kalkeem iaizpindzclē. Mājputni jadzen
uz novākteem laukcem, kur lee nolūzušās vākķs.-T cm izbirušos

graudus uzlasot atrod pcctcckošu baribu.

Rudent stādamcem kokccm jasagalavo dobes un mēneša pē-

P 9 Bruno -lejā P var iesākt koku stādišanu. Pēdejec koku aug|i noVāķami

O 10 Dzīle. un uzglabājami vēsās istabās vaj bēniņos. Sausos zarus tagad vis-

T. 11 Vilija. labaki var eeraudzit starp lapam un tādēļ tec tagad jaizzāģč. Sūnas

C. 12 Erna. 3 un vecās mizas no kokccm janokasa un paši koki ar kaļķu un

'P- 13 Rauta. mālu ūdeni novitojami, cik augstu veen var pecklfit. Nokasītās
14 Krusta pace s

fļļ jzas un sūnas jasadedzina un zeme ap kokeem jauzrok kroņa

_

plašumā. Dārza saknes janovāķ; tāpat ari kartupeli un kāposti.
No lccckjccm un mēslu kastēm zeme izmetama un kaudzēs sasvee-

-5 15 V s ats
ama Nākama gada kāpostu stādijumcem mēsli uzvedami un

P. 16 Olimpija. ecafami. •

O 17 Vera, Sof ja. Bišu “ezecmošana ja vēl nebūtu izdarīta, tad ši mēneša sākumā

T. 18 Leesina. ;aizdara; vēlākā laikā jau bites nolikušās uz zeemas guļu un katra
C. 19 Saulreets. (5 kravāšanās gar stropu tām nepatīkama. īzsveestās Šūnas var eelikt

'S 21 DmUrbs
061 va^aros stroP os

»
lai bites tās izlaiza; pēc tam vajag šūnas izzorlet:

labās uzglabāt nākamam gadam, bet tādas, kas jau vecas un melnas,
.zkau°>‘ vaskā Tāpat ari vajag sakrāt un izkausēt visas vaska

drumslas un atkritumus. Dažus rāmīšus nizvākota medus vajag
’S. 22 1 17.sv.p. V.s ats džglabat pa zecmu, jo varbūt pavasari pcetrūk-t dažām saimēm

iP. 28 Zeedite. baribas un tad bez kādas Icekas krāmešauas vai pcelikt pilnos
.©• 24 Zeedrīls. rāmjus,
T. 25 Francis.- •

fČ» 26 Jāna mācit. c
*

P. 27 Ādolfs.
6 28 Vectlaldis.

> Pulciņā, pu’ciņi
i-jĻ. PāeM-,i. pulrTņaļ

Jr bitites medu ne?

_ ,
ļ F’u'clnā strādādamas

;s 29 18.sr p.v.sf ats. ‘

(T. dz.)
P. ļ3oļ Laida.

V

Cilvēkam nav jaaloi’d par to vecu, ko viņš ir darij’S. bet par to.

m a .
o w .

kO viņš nav <f?.r?ib.
‘

Kaud7 i *

e $ Reinis.
il. Austrums. 8. Māri- ' . .

,

ļm dz d. li. Njka> TopU tu vē ; njse i, - p*‘ JUi • *

dams. 22. tapšanā atrodam vfc«, k.v? rem?»* virsū flaists.
r

m

29 MiķflHs. al* r Grlllpa r c ē r s.
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Oktobris,
leetus mēnesis, 31 deena.

'
~ T~~ " l

~

l« ■!'— ■ ! g,. - —«J

I G
cc 1

■“ Luterāņu dceau Katoļu kalendārs. Pareizticīgo L -*“ e
- lec un

D®"“

?! § 8 vārdi. ; 1 kaiendar». » 8 lec nor "°r~< *'r*

P. 14 1 M trijos apsarir.ļ Remlgijs, izzinejs VHvDeevm īlebes d 6543 24 Nr. 10 29
O. Reinholds Engellu Sorgot dina lmc. Kipr., mc. Justina # 66 2114 20 25'
1. 163 E!za Dionis. ar bdr. num. lmc. Dicnis., Aeropag. 58 18 540 20

C. 17 4 Sē:gejsr |. Mar. RoŽu-kr d. mc. Jercfejs, Ater.u b. 7 I’l6 6 36 15
P. 185 Amālijā Pia.ids un beedri sv. Pet., Ax , Jon., Fil. 3 13 L. v. 10
S. 1ģ 6 (£» Brunons izzinejs sv. ap. Toms 10 540 5

16. svētd* pēc. Vas. sv. atsv. Ev.: Par atraitnes dēlu Nainā. Lūk. 7, 11 17-

S. 20 7 Valda Jūlija jumpr. mc. Sergijs un Vakchs 7 7 5 8 6 52i10 11
P. 21 fi Briģita Brigita alraite sv Ptlaglja u. Taisijafi*# 9 6756 9 56
O. 22 9 Velta Dionisijs vveiskups sv. ap Jek

, Alveja d. $ 12 39 20 61
1.2310 Arvids Francisks, Bcrdlijs ne E «lampijs $ 14 010 38 46

C. 2411 Gurkards Zenaida Pi sv, ap. Filips,sv. Teof. 164 5811 42 42,
P. 25 I*2 Daiņa Maksimii. vveiskup. ev. Luk. z., Kr. k. pārv. 18 56 L. 87
S. 26 13 Irma £ Eduards ķeninš mc. Karps, b. Papils *2q 53 112 33

17. svētd. pēc. Vas. sv. atsv. Ev.: Par ūdenssērdzigu viru. Lūk. 14, I—ll.

S. 27 14 Minna Kaliksts paw. num. uic. Nazar., Protazijs jĻg 7 23 4 51 2 40l 9 28
P. 28 15 Eda Tereze jumpravva sv. Eutimijs u. Savins 25 48 368 28 1
O. 16 Veetraugs Martijans numucits mc. Lonains, simtn. 27 46 520 19
1. 30 17 Hianka Jedwiga atiaite pmc. Andrejs no Kret. £[ 29 43 635 14

C. 31 18 'lic atjaail il Lūkass ewaņģ. sv. ap. evaņģ. Lūkass 32 41 720 9
P. 119 ijrna Piters A kantarits sv. pr. Joel., sv. Joans 34 39N. v. 6
S. 2 20ļ Limrlts fķ Jonis, Kandits lmc. Artemijs 86 36 440 9 o'

r j ■ -t ■
■ v 1 *-

...

1

18. svētd. pēc. Vas. sv. atsv. Ev.: Jēzus māca visaugst. bausli. Mat. 22, 34, 46.

S. 3 *2l Garlībs Urzule u. bidr., muc. sv. Uarioni 1. un bisk. 7 38 4 34 6 85 8 6#
P. 422 Godite Filips weiskups Kaz Peovm vsr. bilde 41 82 650 61
O. 523 Meerlaidis Jonis, Kopistranits ap. Jēk. Kristus brālis & 43 30 805 47
1. b24 VVlaidis Rafaels, erceņģelis mc. Arefa 4(0 45 28 920 48

C. 725 Lasa Kiispins, Krlspyans mc. Markian. u. Mārt. ļp- 47 26 lo *0 89
P. Bi2<> Urzula Ewarists paw., num. lmc. DmltrijsnoSalon. ££ 50 24 11 62 84
S. 9j27 Valdule Winc. u. bdr. num mc. Nestors, Markus 52 22 N. r. ļ 80

19 svētd. pēc Vas. sv. atsv. Ev.: Par mēnešaērdzigo vīnv Mat. 9, I—4.

S. 10 28 Sīmans,Jūdas Seiman. u. Jūda, ap. mc. Terent., m Paras. 7 544 19ļ 1 80i 826
P. 1129 Laimonis Narcis, weiskups pmc. Anastazijs rom. & 66 17 246 2ļ
O. 1230 Absaioms Edmunds, Klaudijs iroc. Zinovijs, bisk. ģk 58 15 8 soļ tl'
T. 1331 Jagaili Antonins, weiskups|sv. ap. Stachejs

' 28 00 18t 4 Šai 18
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Jaunais kalendārs

arJrzcmjnsvētkecm. Darba kalendārs.
s>

Lauku aršana jaturpina un vēl nenovāktie sakņuaugi japasteidz
O 1 Marijas apsk. tf. novākt. Akmeņi janovāc no nākošā gada papuves laukeem.
1. 2 Reinholds © stirpās jasleidz izkult pcc laba laika. Japārlūko un jaizlabo

P 4 Serde s ragus un citi zecmas braucaincc daikti. Kartupcji un citi sakņu-

S. 5 Amālijā augi janoglabā pagrabos un bedres. .Ceļa vectas grāvjfis jaizrok
un vispārig* jagādā, ka ūdenim būtu brīva noteka.

Dārzā janobeidz vēl pagājušā mēnesi nepaveiktee darbi, kā

suņu un vecu mizu nokasīšana un koku novitešana. Kamēr zeme

5 6 19.sv. p.v.sv.atsv. vēl vaļā, stādami koki un krūmi. Augļukoki vēl jaaprok un

P. 7 valda.
jauneem kociņeem jaapleek mēslu kārta ap saknēm. Līmes riņķi

T t» Vehta* jaapleek ap augļukokeein kāpuru un tauriņu ķeršanai. Scilzamce

C. I0 1 Arvids koki jasagatavo, lai tos salai uznākot varētu apsegt. Burkānus

P. 11 Burkards nākamam gadam var sēt; japeegādā skujas un lapas koku un jauno
S. 12 Daiņa zemeņu stādijumu apsegšanai.

Bites jaeezeerao uz zcemas dusu. Salcckamccm štropeem

• vajag virs greestcem uzlikt salmu deķus vaj, ja tādu nebūtu, tad

pelus vaj seenu. Tapai vajag aizpakat visas tukšas starpas starp

Pl4 MinVi V*V
l°gecm un durvijI>' Stāvstropecm medus telpas tāpat japecbāž ar

6 15 Ede sausu seenu un virs greestcem jaattaisa vaļā vaj ja vēl nebūtu,

T. 18 Veetraugs tad jaizurbj ventilācijas caurumi. Protams, šādi caurumi jaaizsil ar

C. 17 Bianka smalku drāšu seetu, lai peles nevarētu stropos eciist. Ja vēl at-

P. 18 Jagails gadas kādas siltas decnas, tad vajag pamudināt bites uz pēJejc
S 1!* *sma £ izskrēju, eepūšot stropos siltu dvašu vaj pcedauzot pee tccm.

S. 20 2t.sv.p.v.sv.al*\* _

, . . ..

P 21 Garlibs Braucu deenu, braucu nakti

O. 22 Godite Augstus kalnus, dziļas lejas,

T. 2t Meerlaidls Ģāil » eeleja,
C. 24 Varlaidis ; Lai eelrJas l,d2,nas*

. »

P. 25 Lasa d7*>

S. 26| Urzula

.

Pasaules likums Ir spēks: Ja vari, tad dari!
J. Poruks.

S. 27 22.5v p v.sv alsv Tcutas. kas clnas par savu mūžu un savām teesibam, Ir

P. 28 Simons. vēstures dārgakmeņi un pasaules cerība.

0. 29. Laimonis Gladstons.

X* 2? Jo augstaka kultura, jo cecnigaks kļūst darbs.
C. 81 Ticib. atj. sv

%

' 1
Rošars.

__

Mīļosim savus brāļus un svesee mūs atkal mīļos.
I Jānis Clnuc.

.8» Trimpus. 13. Irma. Kas dzīvo bez bēdai» un īgnuma, tas nemīļo savu

20, Laimrjts. 27. Vai- tēviju.
dule. N. Ņekrasovs..
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OoOembeis,
salnas mēnesis, 30 deenas.

IT
3 3 L«ternņn vār,U Katoļu kalendārs. Pareizticīgo leSm Deena

« § deenas. : kalendārs >S« lec QOr aoree ‘ ****

Dinys \vordi. S p m. p m p nv rt m.

C. ļu 1 Visu dves. d. Wisu Swatu dina s.bezm.Kozma u.DamJ «► 8 34 12 620 8 9
P. 115 2 Visu svētu d. Dvveselhi dins m. Akmdins, 5 10 080 6
b. ;iSļ 3 Krika Huberts, Notalis mc. Agapijs, Eudoksijsļfctip 7 87 56 1

20. sveld. pēc \ as. sv. atsv. Ev.: Par ķēniņa dēla kāzām. Mat. 22., 1.—14.

S. 117 4 Atis Kārlis, Earomejs sv. Joannik.!m.Nikand.ļS££ 8 914 6L. v. 757
P. 18 5 Veesvaldis Zacharljs un Jl?a mc.Galaktion., sv.Jonall 54 20 64
O. 19 0 Kaija. Leonards, Fēliks sv.Pavils, Zargr. patr. 18 35 46 60
T. 20 7 Kadivils Antons ar bdr., muc. ap. Jerons, Jsichija 15 16 58 46
C. 21 8 Aleksandra Četri kruneti muc. ercenģ. Miķeļa d. 174 08 15 48
P. 22 9 Teodors Teodors muceklis mc.Onisif, sv.Matrona 19 3589 38 39
S. 23 10 Mārt. Luters Andri/vvs sv. ap. Erasts, Olimps ££ 21 57 10 56 86

21. svet. pēc Vas. sv atsv. Ev.: Jēzus dzeedina ķēniņa kalpa dēlu. Jāņ. 4. 47 —54

S. 124 11 Vija £ Mārtiņš veiskups mc. Mina, mc. 8 2313 56 L. v. 788
P. 12512 Jonas Pici broli nnmuc. sv. Joanr, \!eks. patr.2s 55 110 80
O. 13 Eižens. Wiktors u. bdr. num. sv. Jānis Zeltmute £sl 27 3542 38 27
T. 27 14 Fricis K’ementinsu.bdr.n. sv.ap.Filips.Grig.arch & 29 53 365 24
C. 28 15 Leopolds ļ Gertrūde Leopolds ļ mc. Gurijs. | r*j 81l 52 520 21
P. 1*29 16 Cera Stanislavvs Kostka sv. ap. u. eg. Mateus j4j 8$ 51 555 18
S. |3017 Vaidelotis Gregors weiskups rsv. Grigorijs, bisk. 34ļ 49 810 15

<

22. svēt. pēc Vas. sv atsv. Ev.: Par blēdigo kalpu. Mat. 18., 28—35.

S. 118 Staņislavs $ Rom. Pit.Pavv.b.k w. mc. Platons u. Romāns: 836348 N. V.ļ 7 12'
P. 219 Lizete J’ža atraite sv. Audijs, Varlaams 38 47 410 9
O. 320 Laimnesis Fēlikss izzinejs sv Grigojijs, sv. Prok. &r 40 46 545 6^
T. 421 Marijas up. d. J. Mar. upureš s.Deevm eeieg. bazn. ģļr 41 44 715 8
C. 522 Alfons Cecilija jumpr. tic. kņ. Michails &Ķ 48 43 850 0
P. 623 Deevmīlis Klemens pavvests tic. kn. AI. ISlevskis 45 4210 35 667
S. 724 Katrina Jouis un Kaysta lmc. ļekaterina 46 41 11 42 65

23. svstd. pēc Vas. sv. atsv. Ev.. Par nomas naudu. Mat 22., 15—22:

S. 8125 Miroņ. peem. d. ļ Katrine. numucita smc. Klfments, pāv. &848 8 41LN. r.16 68
P. 9'26 Ģirts. 3 Silwesiris abats lmc. Jura deevn. eesv. 49 40| 2 lOļ 61
O. 10 27 Kloulda Bazilejs, VVirpilds lmc. Jēkabs 60 40ļ 8 4.sj 60
T. 1128 Vaidelote Stoponsar bdr. num. pmc.Stefans, Jrinarchs 5* 62 44» 4 49
C. 12 29 Miķelis Satumins mc. 6Bl 44* 6 081 47
P. 18 30 Andrejs Andrlvvs apostols sv. ap. Andreja. 64j 40| 7 80ļ 46

8. dec. (25. nov.) Tautonis
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Novembri».
'57 . *

ļ Jaunais kalendārs

"§ (ar ārzemju svētkeem

• z !
_ _

Darba kalendārs.

P ļ 1 Visu svēto d Jakuļ labība. Kartupeļu bedres jaapsedz un janodrošina pret sali.

2 Visu dves. d. 10 Akmeni janoved no lauka. Staļļi un lopu kūtis jaaizsar gā pret salu un

aukstumu. Pliksalam pastāvot, jasakrāj un j&saved sūnas un lapas pa-

- kaišeonv Līnī jamīsta. Kur eespējams dīķus vaj attekas nolaist, tur

tagad pats labakals vaļas laiks tos iztīrīt un dubļus, kup spēcigs
o. 8 23.8T p.V.s.uts. mēslošanas līdzeklis, izvest uz laukeem. Mājputni, sevišķi zosis, tagad
P. 4 Atis. jaleek barot.

T f Kar
SVa^iS

* Āboļi un citi augļi jaeevecto nesalstošos pagrabos. Jaunakee koki

C. 7 apssenami ar skujam, salmeem vaj mašam, tāpat ari visi citi koki un

P. 8 Aleksandra. \
krūmi, kup paģēr zeemas segu, bet tikai tad, ja salst vairak par 8° R.

S. 9 Teodors. Ja stipri salst, tad ari mēslu kastu un lečekļu zeme apsedsarra ar lā-

pām vaj mēsleem, lai pavasarī nebūtu ar cirveem un stangam jalauž.

1 Vecee Sapuvušee mēsli jaizved augļu dārzā ap kokeem vaj sakņu-
dārzā.

i p.V.B.at. 3i Pee bitēm šinī mēnesī "nekādu darbu nav. Ēkbf būvēti stropi
jP ļļ Vijdl. r ,

O Jonass
iS^ur au^s^umu ez sevišķas aizsargašanaa, kam tādu nav, tas lai ee-

T. 13 Eižens. nes savus stropus kāda tukšā ēkā* peem rijā vaj Šķūnī vaj ari apsedz)
C. 14 Fricis. stropus turpat laukā ar salmeem vaj skujam. Tikai pee Ši darba Ja-
P. 15ļ Leopolds. eevēro, ka tiklab nešanai, kā ari apsegšanai janoteek klusu un uzma-'
S. 16ļ Cera. nlgi, bez kādeem satricinajumeem un leekas peedauzlšanās un lai skre}-

caurumi paliktu brīvi un vaļā.
''. ’ 2

o. 17 25.5v p. V.s.ats
•P. 18 Stanisiaus.
O. 19 Lizete.
T. 20 Laimnesis.
C. 21 Marijas up. d.

,P. 22 Alfons. Ne teorijas mums vajadzigas; teoriju mums aplam daudz; mums

S. 23 Dabrelis. trūkst darbības spēka un teoriju meeriga apdomīga izleetošana; tādēļ'
jau ari dažOs apgabalds stīvi turas pee veca zemneeks, savā prastā ap-

• ■ ■ ģērbā tērpees, peleks kā visa nedzīvā teorija, redsaial cenzdamees ap-

ķert dzīvības 2aļo koku - labklājību, turību.

5. 24 Hir. p 8». C K. Valdemār»
P. 25 Kairina
O. 26 Tautonig.

KJoofda. Mūsu la 'ks Cet str‘ UZ preek* U| darbi au 3 tin laiks Pfasa no

?. 29 Vaidelot®.;
mūsu lautas ar katru deenu jo vairak zaļu speķu, cectu dušu, neloka-»

S. 30 Andrejs mu pastāvibu. Fr. Brlvzemneeks.

% ■ ** *

Cilvēks var kropls būt uz kājām un rokam un tomēr spēcīgs kā»

fl. Ērika. 10. Mart. Lu- vitra
-

Eekl ej a spēka vajaga, —ta spēka, kas saistīts dvēseles' 1
ler». 17. Vaidelotis, dziļumā un uz gaismu laužas un sarausta visas saites.

24. DeevraīU*. A. Keedra.
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Decembris,
zeeraas mēnesis, 31 deena.
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5-5.3 Luterāņu d.onu Katoļu k dendars. pare izticieo ?
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,gIT les nor. noreet ?ar*
v eju vardu

n
- .. .* kalendārs ** ,

55 > Dmys wordi. *.«uciiu<u«.
p. m p. m. p. m. st. m.

S |l4ļ lļ Arnolds jEiegijs weiskups ļ sv. Naums, mc. 55J3 89ļ J 6 44

1. atventes svētd. Ev.: Jczus eejāj Jeruzalemē, Mat. 21, I—9.

S. 15 2| Meta Bibijana numucita pr. Abakur\,sv. Andr. ļp*? 95G3 39 643

P. 16 3 jautra $ Francisks, Ksawers sv. sv. Sava 57 39 L. v. 42

O. 17 4 Barbara Peters Ch iz. vveisk. Imc Barb.,mc.Julianij. 58 39 510 41
T. 18 5 Varaidots Sabba abats sv. Sava eesvētitais 59 39 550 40

/C. 19 6 Nikolajs Meikuls weiskups svNlkolajsßr.liumd. 9 0 39 645 89
P. 20 7 Laimdots Ambrozijs weisk. sv. Ambrozijs, biskaps 1 39 820 88

S. 2l| 8 Dzintars J. Mar. Bezw. Jjerr.s sv. Potapljs fcļļ 2 40 10 15 88

,
2. atventes svētd. Ev.: Par pastardeenas zīmēm. Lūk. 2l

f
25 —86.

S 32 9 Varons Leokadija, jumpr. sv. Annas eeņemšan. 9 8 3 40 11 50 6 37
P. 2810 Judite Melchr. pāw. num. rrc. Mina, Jevgrafs 4 41 L. r. 87
O. 11 Valdemārs Damazs pāwests sv. Dan. u. Luk. stab. 4, 42 210 88
T. 2512 Ottilija Epimachs numuc. sv. Spiridons, bisk. 4 42 325 38

:C. 26 13 Lūcija Lūcija jumprawa ruc. Eustrais Eiienijs 4 43 450 89

,P. 27 14 Auseklis Nikarijs weiskups rrc. Flrss, Apolonijs 4 43 620 89

•S. 28 15 Johanna Walerians vveisk. Imc. Eleuterijs blsk. Cf£ 4ļ 44 735 40

. 3. atventes svētd. Ev.: Jānis sūta pee Jēzus. Mat. 11, 2—lo.

S. 29 16 Alvina tfAnan.Azar.Mldi. sv. Agejs, mc. Marins <<§£ 9 4 '44 8 40 6 40
P. 30: 7 Ignats Lazars vvsiskups sv. Daniels un 3 jaun. 4 44 N v 40
O. .8 Kristaps @tt Grac :ans weisk. inc. Šc-bast., sv. Mod. 8 44 3 55' 41
T. 119 Marģers fj Nemezejs num. mc Bonifacijs, Provs 4ķ 3 44 520 41
C. 220 Abrnaras Eugenijs numucits Imc. Ignat., Ant. patr. jrļ\ 3 45 658 42
P. f/21 Toms Tomas a.postols sv Peters, Ķijev. metr. Š&l 5| 46 880 44
S. 122 Mirdza Flawijans, numuc. Imc Anastazija \ 2 48 1q 05 46

4. atventes svētd. Ev : Jāņa leeciba par Jēzu. Jāņ. 1, 19—28.

S. 5:23 Mīļveesis VViktorija jumpr. mc Feod., sv.Prvlls b.) & 9 2 50 11 35 648
P. Cj24 Ādams u Eeva Oiums u.lwa, Irēna Imc 1 52 N. r. 51
O. 7ļ25 Zeemns st Pinni Z mas Sw Kristus peedzimS. 1 54 1 50 53
T. 8j26 Otrā ZeorasT. d ; Utri Ziui Sw Stop. sv. Deev.nātes deena 0 56 3 12 56
C. 9|27 Jāņ. prav māc. Jonis apost un ew. Kristus psedzlmš. sv. 859 58 4 28 59

,P. 10j28 Nenoz. bērni Nawain. Bern. dina sv. ap. fvikaners jpej!* 58 4 0( 5 36 7 2
S. 11ļ29 Žennija Tomasa vvaiskups sv.l4tūk. bērnu nog. 57ļ 2|d 45 5

—r*"
■■■■■"' ■■

’ 11 "" ■■

Zeemas sv. alsvcte’ Ev.: Par Sīmani un Annu. Lūk. 2, 23 — 40.

S. ļt2|3o Dāvids ļ Sabij. vveisk. num. mc. Anisija. sv. Zoi. • & G6]4 -117 50ļ 7 8
P. Jl3ļBl Zilvcstris | Siiwestris pāwests sv. MeL, mc. Domna) I sā| 6j9 52ļ 1G
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Decembris.

Jaunais kalendārs

| j ar ārzemju svātkeam. DaAā kalCndttS.

Kurināmais un būvmateriāls jacērt un japceved. Jauni lauk-

S. 11. ad oa,t. sr sairancecibas rīki ja!aisa un veci jaizlabo. nevajag dot

P. ; Vāro s aukstu ūdeni dzert; labaki, ja ūdeni jau decnu ecpreekš sanes un

O 3 Jautra sepumpē. Striķi, auklas un pinekļi jasavij nākošas vasaras vaja-
-4 Baibaia dzibam. Katrā brīvākā brīdi un garaios zceinas vakaros janodar-

C Nik T s bojas ar sikakeem majrupneecina9 darbcem.

S. 7j Laimdots Dārzkopībā šinī mēnesi maz darba. Jauzrauga, ‘ka zaķi ne-

apgrauž kokus un jasagatavo pa vaļas brīžeem vajadzigais materiāls

tin darba rīki nākošam gadam. Augļu un sakņu pagrabi allaž

pārraugāmi un mailajušccs augļi jaatšķij* no veselajcern. Zeenias
S S2. adventos jsv. bumbeerem un skaisteem ābojecm tagad vislabākais pārdošanas
r\

laiks, kuii šinī laikā loti labi tcek samaksati. Vircu var izvest un
O. 10 Judīte .

,

’

,

*

r. 1 1 Valdemārs
lzlect uz saKņiula-zecm.

C 12 Otilija Bites tagad guļ zeemas dusu un pee tām tagad vairak nekas

P. 13: Luc;ja nav darams, kā šad un tad aplūkot, vaj varbūt kāda nelaime nav

S 14{ Auseklis notikuse pee kāda stropa. Pārlūkošanu izdara pee skrejas apklau*
sotecs bišu rūkšanu, pēc kups ccvingrinajusčs biškopja auss spēi
noteikt, vaj pee saimēm viss kārtībā.

S. ļt 5 3. adventes sv.

Pl6 Alvina #
O. 17 Jgna^s.
T. 18 Kristaps
C. 19 Marģers
P. 20 Ābrams Vēsture n.āca, ka nevis pašmīlība, bet ta mīlcsiiba, kas

S. 21 Toms (G. c.) snecdzas pāri par mājas žrgū, dzimts lobežam, kas aptver sevi
neveen asinsradus, bet ari cilti, tautu, visu cihect ii vcenigais

' ■■■
r.ešaub T gais sadzīves pamīts.

i J. K i od z ne ek r,

iS. 22 4. adreutes sv.

P. ?3 Mīļveesis £ Kā .vecee*. tā ari .jaunee, no nekāda cita avota nesmēla
O. 24 Eeva un nesrr.e s centīgu garu uz darbu tautas labad, kā veenigi no

T. 25 i. /minas s?. tautas mīlestības. Un tautas mīlestība ir ari ta veenigā
C. 2G 2 Zeenias izturīgā un drošā saite, kas spēj .vecos, un ,jaunos" kopā saistit
P. 27 Jānis preec. māc un kopā turēt. Veberu Zanderis
S. 28 Nenozeedz. b.

____

Kur Deeva saule tevim pirmoreiz atspīdēja, kur debes svaigz-
nes tevīm vispirmak viņa vispēc bu parādīja un viņa vētras

tevim, svētās izbaiīēs aizgrābtam, caur dvēseli šalca: tur ii tava
>. 29j Zoomas sv. alv. dzimtene, tur ir tava tēvzeme.

O 7M

V * ’ Un tur kūtu P^ as P°sta k int s, vaj tukšas salas, lai tur
L>.|3lļ Zilvesbs mājotu ar tevi kopā nabadzība, rai/es un bēdas: tev būs

šo zemi mūžam mīļu turēt.

■- K r o n v a I d a Atis.

1. Arnolds. 8. Dzin- Leels t; kai tas, kas stiprs un pastāvigs, un pastāvas tikai
tars. 15. Jctiannā. 22. tas, kas dibināts uz pateeslob.
Mirdza 29 Ženr.ija. Kņazs M. Voroncovs.



Aizputes pilsētā, 1) 24.

aprili, 2) 23. jūnijā, 3)
28. oktobri (Sīmaņa Ju-
dasa deenā).

Aizputes pilsmuižā, 29.

septembri (vecajos Mi-

ķeļos) 2 deenas.

Alš vangfL 16. oktobri (jau-
najā šīm. un Jūd.
deenā), katoļu mācītājā
muižā, Grobiņ - Aizpu-
tes apr.: ik nedejas
tirgus trešd.

Aža ceemā, uz Hiksteina
gruntjķ Eķengrāves pa-
gastā nedejas tirgus
ceturtdeenās.

Baldones meestā, 2 reiz
medejā otrd. un peektd.,
■najā, jūnijā, jūlijā un

augustā.
fcātē, 1) 23. febr. un 2)

20. oktobri, ceturtdcc-
nās nedejas tirgus.

Bauskas jjilsētā, 1) jan-
vara pēdējā trešdeenā
u. ceturtdienā, 2)pirm-
deenā, otrdeenā u.treš-

deenā, pirmajā leelā

gavēņu nedejā, 3) pē-
dējā trešdeenā un ce-

turtdienā pr. 23. aprija,
4) pirmdeenā pēc Mi-
ķeļeem 5 deenas, 5)
trešdeenu un ceturt-

deenu pr. beidz, svētd.
oktobri. ,

Bēnč, 20. jūlijā un katru
pirmdeenu nedejas
tirgus.

Bērzč, leelajā, pee Do-
beles, 1) 17. zept (uz
vec. Lamberleem), 2)
15. oktobri.

Eērzmuižā, kr., (Dobeles
dr.) otrā pirmdeenā
zeptembra mēnesi.

Bērzu muižā, Bauskas
dr., oktobra meneša

pirmajā pirmdeenā un

pirmajā pirmd. aprili.
Biržu muižā, kr., pee le-

kabstadtes, 21. aprili u.

30. zeptembrl.
Bikstu muižā, Jaunpils

dr., 10. jul.
■ Borovkā (Ilūkstes apr.)
* 1) 20. aprili, 2) 20. ok-

tobri un katru ceturt-

deenu nedejas tirgus.
Branta muižā, (Ixtru-

niūnde), pirmajā pirmd.
oktobra mēnesi.

Daugavas muižā, (Lin-
dč), 22. oktobri

Dobeles kroņa muižā,
1) 28. augustā, 2) 28!
oktobri.

Tirgi
Dobeles meestā, 1) 24.

aprili, 2) 18. jūnijā, 3)
pirmā pirmdeenā fe-

Druarl, 4) 30. zept., 5)
29. okt., 6) pirmdeen.
pēc 1. atv. un ceturt-

aeenās ned. tirgus.
Džūkste (kroņa m.), 1)

f ik nedejas tirgus otr-

deenās, 2) 13.zeptembrl
zirgu un lopu tirgus.

Dzeldes muižā, leelajā,
, 1) pirmdeenā preekš

15. maja, 2) pirmdeenā
preekš 15. oktobra.

Dignājā, 1) 29. aprili, 2)
9. zept

Dundagā, 9. zeptembrl
jeb 10., kad 9. datums
eekrīt pirmdeenā.

Durbes meestiņā, 1) 12.
un 13. aprili, 2) pirm-
deenā, un otrdeenā pēc
1. zeptembra un pirm-
deenā un otrdeenā pēc
1. novembra un katru

fceturtdeenu nedējas
tirgus.

Eecavā, leelajā, 1) pirmd.
pēc 10. augustā, 2) otru

pirindeen pēc 1. okt,
ik trešd. nedejas tir-

gus.
Eiķesmuižā, skatees Ilzes

muižā.

Eķengrāvč (Sēlpils orau-

tdzč), 1) 25. jūnijā, 2)
29. zeptembrl.

Elkšņu muižā kr., pirm-
deenā pr. 24. augusta,
9. zeptembrl un trešos

Leelaeenas svētkos.
Katru otrd. nedejas
tirgus.

Elejā, Leel-, pirmajā pirm-
deenā zeptembra mēn.

Emburgā, katru ceturt-

deenu un pirmdeenā
pēc Marijas dz. d. ned.
tirgus.

Embote, ceturtd. preekš
17. zept.

Engure, pirmd. pēc 8.

zept., katru pirmd. ned.
tirgus.

Ezere, leelajā (Kuldigas
apr.), 27. un 28. zept

Galte (Talsu apriņķi),
22. zeptembrl.

Garždovā, pee Prūšu
robežām, ļ) 1. martā,
2) 1. jūnija, 3) 1. zep-
tembrl, 4) l. decembri.

Grāvendale, Bauskas

apr., pirmdeenā pēc
23. aprija

Greeze, pirmd. pec 12. jul.

Kurienē*
Grenču muižā, Tukuma

apr. 10. augustā.

Grobiņas pilsētā, 1) pir-
majā trešdeenā pēc 1.

aprija, 3 deen., 2) pir-
I mājā trešd.pēc 21. zept,

3 d.

Jaun-Jelgavā (Friedrich-
stadt),
1) pirmajā trešd. aprili.
2) pirmdeenā preekš

23. aprija.
3ļ pirmd. pēc 24. jūnija.
4) otrd. un trešd. p.bei-

dz.svētd. jūlija mēn.
5) pirmd. pēc 8. zept
6) » *

29.
„

7) „
10. nov.

Ik pirmd., trešdeen. un

peekt. nedejas tirgus.
Jaunpili, (Neuenburg),

1) 19. augustā, 2) 29.

zeptembrl.

Jaun-Svirlaukā, pirm-
deenā preekš vecā Jē-
kaba deenas.

Jaun-Sabiles ceemā 23.

oktobri.

Jēkaba meestā (Jakob-
stadt), 1) 6. janv., 2)
2. febr., 3) 14. martā

4) peektd. pr. 23. ap-
rija, 5) 6. nov. zirgu

* tirgus; ik otrdeenas
un peektdeen. nedejas
tirgus. 6) 8. zept.

Liuu tirgi: 1) no peekt-
deerias nedeja preekš

.leelā gavēņa 8 deenas

no veetas; 2) no 1. līdz
8. decembrim,

jeigavā, 1) 8. febr., zirgu
tirg., 7 deen.; 2) 15.

apr. zirg. tirg., 3 deen.;
3) 12.—18. jun., zirgu
tirg.; 4) 9. aug. zirgu,
lopu tirg., 3 deenas;
5) ceturtd. pec 8. zept.
(Marijas dziniš. deen.);
6) ceturtd. pēc 29. zep-

, tembra, (vec. Miķeļu
deen ); 7) 20. oktobri
zirgu tirgus, 3 deenas.

llč, Auces draudze, 1. au-

gustā.
Ilzes m., 1) trešd. pr.

deb. br. d. 2) pirmd.
pēc jauna Jēkabeem,
3) pirmd. pēc Bērtu-
Jeem, 4) pirmd. pec
9. zept

aukstē, 1) 6. janv., 2)
2. febr., 3) svētdeenā
pēc 8. zept., 2 d. Ik
ceturtdeenas nedejas
tirgus.

Kabile, 1) 18. aprili, zirgu
tirgus, 2) 6. oktobri,

i labibas, lopu mi *irgn
tirgus.

Kaldabruņā. (Ilūkstes
apr.) 1) 11Jūlijā, 2) 22.

augustā, 3) 19. zep
' tembri.

Kfllnnmiii?fl (Hofzum-
berge) 28. un 29. jul.,
(jaun. Labrenču deenā).

Kalna m. (pee Saldus)
15. zept.

Kalnceemā (Dobeles ap-
riņķi), pirmajā otrdeenā
pēc 1. zept un ik ne-

dēļas otra.

Kandavas meestā, 1) 15.

aprili, 2) 27. augustā,
3) 29. zeptembrl, 4) no-

vembra mēneša pirmā
pirmdeenā, 51 ikkatru

peektd. nedej, tirgus.
Kandavā, (kr. muižā),

17. jūnijā.
Ķevele, pee Vec-Auces,

4. oktobri.

Kogalcs m. (Talsu apr ),
11. oktobri.

Kraujos, (Kuldigas pils
muižā), otrā otrdeenā
aprija mēn. 3. deen.

Krimunu-Briukšu mājās:
pee Krimunu stand-
jas (Fridrichshof) ik
nedējas pirjodeenns
tirgus.

i'Crope, 1)septiņas deenas
preekš pusgaveņa, 2)
20. aprili, 3) 3. vasaras
svētku deen.. 4) 28. jū-
nijā, 5) svētdeenā pēc
•Marijas dzimšanas aee-

nas, 0) trešajā zeemas

svētKu deenā.

Krusas -Drogā, pirmnjā
trešdeenā zeptembra
mēnesi.

Kuldigā, 1) otrāotradeeuā
aprili 3 deenas, 2) 17.

zeptembrl.
Kuldigā (kr. muižā), 11.

zeptembrl.
Kursišos (Saldus dr.),

12. zept.
Lāses m., 1) 18. aprili,

2) 20. jūnijā, 3) 27. au-

gustā, 4) 19. jūlijā.
Lauka Stubera ceemā,

(Bauskas apriņķi) ik
nedējas ceturtd. tirgus.

Leepajā: 1)10.aprili zirgu
tirgus trīs deenas; 2)
no ceturtd. pēc 14._ju-
lija līdz nākošai svētd.
Annas tirgus.

Lindes muižā, Jaunjel-
gavas apr. (skat. Dau-

gavas inj 22septembri.

56



Markgrafes muižā (Mēs-
rags). ik katru otrdeenu
nedeļas tirgus.

Masedā, L., 1) debess-
braukšanas deenā, 2)
Marijas debessbrauk-
šanas deenā, 3) sv

maizes d., 4) 3. oktobri.
5) 4. martā.

Mēžamu ižā-Leelā(Gross-
Buschhof Jaun - Jelga-
vas apriņķi) 30. zept.
un 21. aprill.

Mises muižā (Bauskas
/apriņķi), trešajā pirm-
deenā pēc 1. zept.

Neretā (Nerft), 1) trešd.

fireekš Jurģu deenas,
opu un zirgu tirgus,

2) pirmā otrdeenā pēc
Vasaras svetkeem un

trešdeenās preekš 24.

jūnija, 18. augusta, 8.

zept., 29. zeptembra,
20. oktobra un katru
trešdeenu nedejas tirg.

Nīzerā (Neusorgen) Eec.
dr., pirm. ceturt., nov.,
lopu un zirgu tirgus.

Niderkūnē (Ilukst. apr.)
treš. Leela svētk., ka-
tru ceturtd. ned. tirgus.

Nogales muižā, 24. zept.
Nurmuižā, pee Talsu pils.,

24. apr.
Palangā, pee Prūšu ro-

bežām, 1) svētd. pēc
Vasaras svētkeem, 2)
svētd. pēc 16. augusta.

Patmalē 22. apr. u. 10. nov.

Paulshafeues meestiņā,
katru otrdeenu un

peektd. nedejas tirgus.
Paurupē (ceems Rucavas

draudzē), trešd. pēc
15. apr. un trešd. pēc
24. zept. un katrā trešd.
ned. tirg.

Pee vīķu muižā (Zaķalejas
draudzē) 6. oktobri.

Piltenē, 3. febr., 14. apr. f

15. un 29. zept un

katru ceturtd. nedejas
tirgus.

Plātcra Annas muižā
(Ilūkstes apriņķi) 1) 3.

vasaras svētku deenā.

Pletenbergas muižā, skat.
Daugavas muižā.

Popes muižā 3 okt.

Preekulē, katru trešd.
nedej. tirg.

Poņemonē, (Gcmauert
Poniemon) netāju no

Bauskas, 1) 6. janv.
(triju ķen. dj, 2) 20.

jun. (Petera Pavīla d.,
3), 8. zept. (Marijas
dzimš. d.

Remtē (Jaunpils dr.), 15.
zeptembrl.

Rendē, mazajā, (Kuldigas
draudzē), 9. zeptembrl,
preču, labibas, lopu un

zirgu tirgus.
Reņģu muižā pee Rigas-

Orlas dzelzsc., Reņģu
stanc. ik nedejas otr-

deenās tirgus.
Rojas ceemfi, (Talsu

apriņķi) ik nedeļus ce-

turtdeenās tirgus.
Rubinē (Ilukst. apr.),

katru trešd. zept. un

2 pirm. trešd. pēc 1. okt.

Rundālē (Ruhenthal), 1)
pirmdeena pēc 29. ju-

-1 nija, 2)pirmopirmdeen
pec 28. ckt.

Rucavas leelā muižā,
pirmdeenā pēc Marijas
deenas 8. zeptembrl.

Sabiles meestiņā, 5. mājā
24. augustā, 20. zep-
tembrl, 17. okt.

Saldus meestā, 28. febr.,
10. apr., trešdeenā pēc
13. jūlija, 20. okt.

Sakas muižā (Lejas m.),
Aizp. dr., 1) 2. jūlijā,
2) 2. okt.

Zasu muižā (Veessen),
18. apr., 20. jūnijā un

27. augustā.
Sasmakas meestiņā, 1)

trešo Vasaras svētku
d., 2) 29. zept., 3) 10.
novembri.

Senbergas muižā, Bausk.
draudzē, 1) pirmdcenā
pēc 21. janvara, 2) pirm-
deenā pēc 4. gavēņu
svētdeenas, 3) pirm»

deenā pēc 13. aprija,
4) pirnnfeenā pec 5.
svētdeenas pēc leel-

.deenas, 5) pirmdcenā
preekš vasaras svet-

keem, 6) divi dcenas
preekš augusta pirmās
svētdeenas, peekt-
deenā, sestdeenā, svēt-
deenā, pirmdcenā, otr-

deenā un trešdeenā,
kaņepju t.,7)pirmdecnā
pēc 17. augusta, 8)
pirmd. pec 17. zept.,
9) pirmd. pēc 21. okt.

Švardē vecajā, 1) 1. apr.
zirgu tirgus, 2) 1. maijā
zirgu tirgus.

Sēlpili, vec., kr. 1) pirm-
deenā pēc Debess br.

d., 2 deen., 2) 28. zept.
un 28. oktobri.

Sesavā, leel. kr. pirm-
deenā pēc 21. zept.

Sesilē, 3. oktobri.

Secē, (Jaunjelgavas apr.)
24. augustā, otrd. pēc
vas. svētk. un 25. okt.

Skrundā, (kr. muižā),
zcptembra mēneša

Srcekšpedejā pirm-
eenā.

Stabes muižā, 1) 15. jūni-
jā, Vīta deenā, 2) 25.

jul., Jēk. d.

Staļģenē, Jelgavas drau-

dzē, 1. svetdeeuā pēc
Jēkaba deenas.

Stelpes muižā, Kecavas
dr., pirmdcenā preekš
25. jūlija.

Stendē pee dzelzc. stac.

ik trešd.

Subates meestiņā, (Alt-
Subbat) 1) pirmdeenā
pēc Marijas pasludinā-
šanas, 2) pirmdeenā
pēc. Pūpoļu svētdeen.,
3) pirmd. pēc otreem
Lceldeenas svetkeem,
4) pirmdecnā pēc Va-

saras svētkeem, 5)
pirmdeenā preekš Pē-
tera un Pāvila deenas,
6) pirmdeena pēc Mi-
ķeļeem, 7) pirmdeenā
pēc Mārtiņeem, 8) pirm-

deenā preekš Zeemas
svētkeem.

Talsu muiža, 16. augustā.
Talsu pilsēta, 1) 21. apra

2) 7. zept.
Tartak sādžā (Ilūkstes

apriņķi), katru otr-

deenu nedejas tirgus.
Tnkumfl, 1) no 20.—22./

febr. zirgu tirgus, 2))
pirmdecnā pr.Jurģeem, /

3) pirmdeena preekš \
Debessbrau lešanas d.)
zirgu tirgus, 4) pirmd. ,
pēc 1. augusta, s)pirmd.
pēc 1. zept., 6/ pirmd./

i pēc 1. okt., 7) pirmo/
pirmdecn pēc 1. julij.,.
ar precem un lopeem./

Ugālē, Piltenes dr., 17. ļ
zeptembrt, Lambertai
deenā.

Umpārtes muižā, skat.ļ
Vikstē.

Vadaksē, Tukuma apr.J
1) 21. zept.

Vaiņodē, katru pirmd./
ned. tirgus.

Vārmē, Kuldīgas apr /
13. okt.

Ventspilē, 1) ceturtd. pēc;
vas. sv., 2) 5. okt., 8)’
10. apr. 4) 4. zeptembrl. )

Vecumuižā, Bauskas ap ->

riņķi, pirmd. pēc 28. V

septembra, pirmd. pēc f
t?3. jūlija un katru treš- '

deenu nedejas tirgus. '

Vec-Aucē,26. martāzirgu. f
lopu un krāmu tirgus.
15. jūlijā un 11. okt.,
Katrutrešd.ned. tirgus, *

Vīkstē jeb Umpārtes '
muižā, 1) pirm. pirmd.'
pēc 13. oktobra, 2) 10. 1

novembri.

Virginales muižā (Gro-,
biņas apriņķi), 30. aug. ļ

Vircavā, leelajā, pirmd. f
pēc Marijas dzimšanas \

aecnas.

Ceccerē, vecajā pce /
Broces m ,

Saldus dr. '
3. zeptembrl.
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Tirgi Vidzemē:

Abijā, Fernavas apr., 2*

un 3. zeptembrl.

Ādamam.,lo. mnrt.,lB.zpt.

Afceemā, 15. zept.

Asteres Lūdiņu krogā,
18. un 19. tprill, 18.
un 19. zept

Ainsižos, 10. un 11. janv.,
20. un 21. zept

Anrcpa m. (Leclvārdes
robežās) 17. un 18. apr.,
15. un 16. zept.

Alderes m., 10.unll.zept

Alūksnē, 15. aug.

Alzviķcs muižā, 29. zept.

Anncncclru muižā, 23. okl.

Apes muižā, 9. oktobr.

Arcnsburgā, 10.—22. jti-.
lijā, 1. un 2. un 26.-28.,
zept.

Arrolā, Jurjevas apr., 25.
un 26. zept

Atcs muižā, Vaikas apr.
10. aprill, 7. zept.

Audernu muižā, Pērna-1
* vas apriņķi, pcektd.

prcckšVasuāvju deen.'
un 17. zept.

Augšpālē, 15. un 16. zept.
Auguļb muižā, 20. apr»l!.

Aume'stara m., 21.
80. nov.

Bānuzes m., Smiltenes
dr., 21. zept.

Bauņu m., Maltīšu dr..
22. zept.

Bērzonē, 25- jūnijā.
Bērzu m., Jaunpils dr.

18. apr., 6. okt.

Beļavas m., 15. zept.
Blomes m., 12. aprill, 4

novembri.

BoJdcrajā, 10. zept.

Bormaņu m., Gaujencs
dr., 14. apr.

Breežu m., 1.marlā, 3. dec.

Dikļos, 5. martā, 26. un
27. zept.

Dripatas m., 15. juuijā.
Drustu m., Dzērbenes dr.,

10. zept., 7. 8. okt

Dzērbenē, 16. apr., 23. okt.

Duntes m., 17. zept

Ērģemē, 26. jūlijā.
Ērgļu m., 3. mājā, 23. jul.,

24. aug., 6. nov.

Ērmnnu m., Alūksnes dr.,
8. iauv.

Evv’tē, 3. pirmd. pēc Mi-;
ķeļu deenu s.

Eikažu m., Ztitiņ j
kroga, Krimuldas dr., 1
15. apr., 15. okt.

Fenerū m., 20. 21. zept. ļ
Piemiņu m., 10.—12. nov.

Gafes m., Siguldas dr.,
1. nov.

Gaujencs pilsm., 8. zept.

Gatartas m., Dzērbenes-
Drustu dr., 29. apr.

Golgovskā, Tirzas dr.,
10. aug., 21. zept.

Grotužu ro., Cēsu apr.,
21. apr., 11. okt.

Grundzāles m., Gaujcne*
dr., 10. nov.

m., Per-
navas apr., 26. 27. apr.,
18. 19. aug.

j Heimarlra m., t. 2. maijā,
ļ Helmrlā. m., 16. augustā.

(Jaunpilē, 21. 22. zept

Ikškiiē, 19. zept.

Inecema Brasla krogO,
19. apr., 20. zēni

m., Kokneses

dr, 18. apr., 25. zept

Jauu-Bil.skā, Smiltenes
dr., 13. apr.

Jaun-Breņģu Jum., 1. apr.
L jūlijā,

10. nov.

Jaun-Jērcenē, Ēveles dr.,
17. janv.

Jaun-Kalna m., 17. apr.

Jaun-I.aicenē, 10!. aug.,
12. zept.

Jaun->liģenu m., Jarjevas
apr., 17. 18. apr.

Jumurda, 4. okL

Juratās, pre Rujencs, 10.

apr., 24. aug., 5. zept.,
10. 11. janv., 10. dec.

Jurjcvā, 7.—28. janv., 4.
5. febr., 29. 30. jun.,
8.—10. zept., 29. zept,
1. okt., 1. 2. nov.

Kārzdabā, pee Cesvaines,
t. maija, 28. okt.

Kaivas m., Skujenes dr.,
20. okL

kalsenavā, 29 zept. L,

Kardisam., furievas apr.,!
25. zept.

Karkusa m., 2. jūlija,
i Karmela m., 1.-r3. okt.

ļ Kartužu m. 25. apr., 12. •
I oktobri.

i Kastnas m., pee Pērnavna,
4. marta, 9. zept.

| Kavas tes m., Jurjevas
apr., pee Kožes kroga,
20. zept.

Ķecģele* m., Rubenes
dr., 24. aug.

Ķēču m, Nitaurcs dr.,
10. aug., 29. zept.

Ķeipenē, Madlcenas dr.,

Ķeišu m., Ēveles dr.,
3. pinndeenA pēc Mi-
ķcļe.e ni.

m., VVrovas apr.,
13. martā, 9. okt.

Ķirbišu m., 15. okt.

Ķirumpcja, 16. 17. zept.
Koknesē, 29. zept. un

mājā, jūnija, jūlija un

augusta ik sestdeenas.

Ķoņu m., Jurjevas apr.
20. zept.

Korvas m., 29. aug.

Kosas m., 5. zept.

Krapes m., Gulbenes dr.,
13. juL

Krasnagorā, 5. 6. marta

Kreišavā, Jaunpils dr.,
30. jun.; 3. nov.

Kridener m., 15. apr.;
10. dcc.

Kroņa Mārsnēnu m,
Raunas dr., Cēsu apr.,
5. apr. un 20. okt. zirgu,
lopu, linu un krāmu tirg.

Krustapill, 29. zept.

Kurkunda, 28. aug.

Kusas m., Cēsv. dr., 29.
jul.; 1. nov.

Lādes m., 15. apr., 8. okt.

Lāsberģam.peeßujenes,
s.zept; 30. apr.; deenu

pēc debess braukšanas
deenas.

Langenzeja.Verrovas dr.,
pee Kilze kroga,l3. nov.

Lannemecas m., Harjelas
dr., 20. zept.

I.azdaiiC, 24. zept.
Lauberes m, 25 ttiliiā !

' Ļaudonē, 15. febr.; 26.

apr.; 11. zcpL; 7. nov.

I Lautercs m., Bčrzoncs
dr., 30. nov.

ļ Leelā muižā, 5. 6. zept.

Lēdurga, 26. apr., 29. okt

Lccivārdē: nedēļas tir-

gus pecktdeenās.

Lejas meest, pee Gul-
benes, 7. apr. un 24.
okt. gada tirgi un katru
ceturtd. ncd. tirg.

Līderes m.,pccLeezercs
10. mnijft; 19. okt.

Limbažos, 27. 28. febr.
16. apr.; 25. jun.; 10.

aug.; 9.—10. okt

Lizdenes m., 2. apr.

Lodes m., Skujenes dr.,
29. jun.

Lodes m., Cesvaines dr.,
deenu pēc debess
braukšanas deeuas.

Lohozu sndlā, 5. 6. o1:«t

Lorupes in., 10. aug.;
f>. zept.

Lubāpē, 22. febr., 18. zept.

Lubejas m., 14. okt.

Lustifer m., Augšpāles
dr., 15—17. okt

Lucnikā, 6. aprill. •

Mālpili, 10. 11. nov.

Mālupes m., Alūksnes dr.,
15. okt.

Mārcenes m., Bčrzoncs
bazn. dr.; 13. okt.

Maz-Salacē, 15. zept.
Mēres m., Palcmares dr.,

25. okt.

Meltures m., pec Cēsim.
5. okt.

Menģeļa m., 9. 10. okt.

Menccnu m., Harjeles dr.,
18. okt.

Mciranos, Lubanes dr.,
3. maijā un 3. oktobri.

Milites m., Mutīšu dr.,
14. apr.

Mīles m., 15. 16. okt.;
20. 21. dec.

Modones m., Lazdones
dr., 6. okt.

Monu-Leelniuižā, 10.—13.
zeptembrim.

Mnižkocē, Pelvcs dr.,
" .

Mulfnu m., 10. aug.



Nēķena m., 17. zept.

Nītaures m., 3. apr.; 25.

jul.; 1. okt

Nurntcs m., 29. zept

Odzeenes m., 17. jun.;
30. okt

Ogrē, 10. jul.; 27. zept.

Ozolu m., Cēsu apr.,
1. jun.; 1. zept.

Pabažu m., 6. apr.. 23. okt.

Pnlcmares m., 26. jul.
Paltmalē treādecuās ne-

dēļa* tirgus.
Prn' le> .es m., 2i. zept.;

23 ott

rem..vā, 25.—r27. janv.;
2. 3. jul.; 20. jul.' 9.

aug.; plrmdeen 11u otr»

deen prcefcī Miķeļu
decnas: pirmdceu un

otrdecn pēc 3. atventes

svētdienas.

Preekulc, Leeldcenas ne-

dēļas trešdecnfi.

Rarokā, Jaān Peebalg.dr.,
10. apr.; 24. .jun.; 24.

zep tembri.

Rapiņos, 4. 5. zept.

R;:«gā, 8. zept.

Raunā, 3. okt.

Re.uzes m., Palemares dr.,
80. mr.rtā; 4. okt.

Rembates m., T.eelvardes
dr.. 20. 21. apr., 8. 9.

oktobri.

Rcncencs m., 2. okt.

P.ujcnē, 21. 22. apr.

RujenC-Terrejā, 10. apr.;
24. aug.; 5. zept.; 10.

11. nov.; 10. dcc.

Rogozijā, Ratigas dr.,
6. okt

Rigā, 7.‘—'o janv!; 15.—~22.

janv.; B—ll. apr.; 20.

jun.—10. jul.; 20.—22.

jul.; 9.—4 2. zept; 10.

dec.—lo. janv.

Sadoķilē, 15.—17. okt.

Sagn;cā,s.majā,s. 6. zept

Salacē, 3. 4. okt "

Sausnējas in.. 31. martā;
16. aug.; 1 . okt.

Sējas m., 7 okt.

Zeltiņ m
,

25 jul.; 13. zept

Scues m., 21. zept.

Sorrikstē, Verrovas apr.
20. martā.

Siguldā, 24. aug.

Siguldā, pee Gāles kroga,
1. nov.

Sikšņu m., 11. jul.; 17

nov.

Sinolas m., Tirzas dr.
f

3. okt

Skujenē, 11 npr., 17. aug.

Skultē, 21. zept

Slokā, pirmā trešdeciiā

pēc 14. mu'ja un 14.
zeptembra.

Snkltenē, 5. febr., 28. apr.
ki.gu tirgus, 2. jul.,
20. aug., 1.3. okt. lopu,
linu un visādu mantu

tirgus.
StHles m., Pernavas apr.,

9. un 10. okt

Stalbes m., 23. zept

Stecnes m., 28. zept

Straupē, Leci-, 1. irtajā;
10. nov.

Straupē. Maz-, 2. febr.;
29. zept

Stukmaņu m., 10. mājā;
15. zept.; 24. okt.

Suntažu m., 17. zept.

i Tignicā, 15. nov.

Tirzas pilsmuižā, 14. okt.

Tervas m., Helmetas dr.,
19. apr.

Tolkas m., 22. nov.

Torģeļu m.,pcePernavas,
15. IR. zept.

Torku m.
f

1.—3. zept.

Trikatē, 29. jūnijā, 1. okt

Ttirkalna m., Ikšķiles dr.,
27. apr., 3. okt.

Unguru piļl, pee Alojas
baznīcaskroga, I.martā;
29. zept.

Vacenķilē, Helmetas dr.,
15. okt

Vaidavā, 29. zept.

Valka, 8. 9. febr.; 16. 17.

apr.; 18. jun.; 10. aug.;
29. 30. zept; 28. okt.;
20. 21. nov.; 27. dcc.—

5. janv.

Valnteerā, 30. 31. janv.;
marta mēn. pirmā pirm-
dcenā; 21. 22.' apr.;
26. jul.; 21. zept.’; 28.

30. okt; 25. nov.

Valmecras-Ļaudonē, 24.

aprill.

Valmceras muižā, 10.—

12. okt.

Vnstcmuižā, 27. un 28.'
augustā.

Vcbsa m., 9 mr.ji; 5. okL;
6. dec.

Veetalvā, 10. mājā; 6. okt.

Veeseenes m., 11. nov.

Vclķunt, Vec-Peebalgas
ļ dr., 19. jul.; 21. Zept
Vesto-nes m

,
2. jul : 10.

aug.; 6. zept

VēC-Dtibullos, 15. apr.,
16. zept. i

Vec-Gtilbenē, 24. febr.;
8. zcpt.

Vcc-Jērcenē, 17. martā.

Vec-Kalnamuižā (Valkas
apriņķi), ik nedēļas
tirāns pirmdcertās;

Vec-Salacē, 10.—ll.zept.

Ver-Vālcs m., Trikates
dr., 25. apr., 11. okt.

Vībroķi, Mālpils dr., 20.

zeptembri.

Vīceeinā, 12. 13. rept.

Viļķenes m., 24. 25. rept.

Vinķēlmaņa irt., 5. hpr.;
5. okt.

Virķes m., Rujcnes dr.,
C. 7. okt.

Vi.i> umn 111., .19. zept

Vee-Anrē, pce Haukn
kroga, 20. martā; 23.
okt ; pee Krava kroga,
12. 13. zept

Verovā, 7.—-9. janv.; 4.

febr.; 10. 11. apr.; 20.

jtm.; 26. aug.; 24. 25.

zept.; 10. 11. nov.;
13. 15. dec.

V’ ooKustēs muiža, 1 jun.

Vīdamie (Fellin), 2.—10.
janv.; 15.—17. febr.;
8 dccnas pēc Zaļas cc-

turtaeenas; 22. jun.,
24. 25. zept.; 25.—27.
nov.

Cc.sls, 22. 23. janv ; 15.
IR. febr.; 10. 20. npr.;
11.-—l9. iun ; B.—o. okt;
10. 11. dcc.

Cesvainē, 25. jttl.; 15.

a,ug.; 29. zept.

i Cirties muiži, 18. oktobri.

Lina tirgi.

Ermaņa-muizā, 8. janv. ļ
Eikažos, 15 apr un 15. okt

Jaun-Bebfunvjižā, 18. apr.j
un 25. zeptembri,

Jurjevā, 4 un 5. febr - . un

I. un 2. novembri.

Kalves-mulžā, 20 oktobri.

Katrīnā, apakš Vllkenmul-

žas, 25. zeptembri.

Laudonē 15 fsbruar!

Limbažos, 27. un 28, febr.
un 9. un 10. oktobri ļ

, Pērnavā, no 25. līdz 28

ja ivarl'.

Podzem-mukā, 14. zept

j Smiltenē, 13 oktobri.
1 Stāmereenā. 2. novembri.
Stukmaņ- muižā. Pļavlņ-

krogā, 15 apiili un 24.

oktobri

i Valkā, Bun 0. fcbr . un

j 20. un 21. nov.

, \ ec-’. ales-mulžā 2 . apr.
un tf oktobri.

Vllandē, no 25. lidz 27. ;
janv., no 15. lidz 17.,

V I d z e m ē:

Alūksnē, pēdējā ceturt-
deenā janvara, februāra, 1
marta, aptļa, oktobra, 1
novembra un decembra i
mēneScs.

Aumelster-muižā, 30. no-

vembri, .

Blomes-muižā, 4. nov,

Breežu-mulžā, Kroņa, 1.
marlā, 13, un 14. okt,
un 3. dec.

Eerlķos fßamocka), 30.

novembri ļ

febr. un no 25 Ijdz :7. no-

vembrim
1 i k?ryrtu!ži, 3. oktobri.
\ erovā, no 9 Ms 4i. janv.

n-j no )3 Hdz 15. dcc.
'Cēsis, 15 un 10. un 11. de-

cembri.

Kurzemē:

' Jek„hmees(ā,(Jakobstadt)
no peeKtdeenas tanī ne-

j dēlā preekš leela gave-

ģa sakot, pastāv 8 dee-

nas, ue no 1. līdz 8. dec.
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'Atlaidu un tērgu dtnas Latgale un Kolr.a-Kurzemē.

Agly un ē. Atlaidās un tergi: 1. un 6.
J
anw., 2. Febr., 25. Martā, 8. Maijā, 10, 11.

un 12. Maijā (40 st.), 22. Jūlijā („Madlcne"),
4. un 15. Aug., 8. Sept., 4. Okt. un 8. De-
cembri. Tad wēl kotra meneša pyrmā svvāt-

dine niiteik divvakolpošonas J. Marijai un

ūtrā svvātdine K. Jēzum par gudu.
Ombomuižā (filijā): 23. Aprili un

29. Jūnijā.
Ata ši ne. Atlaidās un tergi: 19. Martā,

30. Aprili („Tapaine") un 21. Sept. (7. So-

■piu J. Marijas).
Aulejā. Atlaidās un terdzini: 12, 13.

un 14. Martā (J. Marijas Sopigos—40 st.);
2. un 22. Jul., 8. Sept.; tergs: 4. Februāri.

Hogelius (fil.): tergi win: 24. Jun.,
20. Jul., 21. Sept. un 28. Okt.

Balti no w ā. Atlaidās un tergi: 25.

Martā (40 st.), 15 Aug., 8. Sept. Lupu tergi:
15. Aprili un 15.’ Oktobri.

: Bebr i ne. Atlaidās: 1. un 29. Janvvari,
;30. Aprili, 21. Maijā. 24. Jūnijā, 15. Aug., 8.

,Sept. un kotra meneša pyrmā svvātdinē. Lu-

;pu, zyrgu un krāmu tergs 26. Septembri.
Rubeniūs (fil.). Atlaidās: 23. Apr., 3.

Maijā, 1. Aug. un 26. Septembri.
Bērzgali ("Rēzeknes apr.) Atlaidās un

tergi: 1. Janwari, 29. Jūnijā, 19. Jūlijā, 1.

Aug. un 26. Sept.
Atlaidās: 22. Martu, 25. Martā, 19. Ap-

rili, 5. Jūlijā, 19. Jul., 1: Nov., 8. un 25.

Decembri.
Bērzgali (Dvvinskas apr.). Atlaidās

un terdzini: 23. Aprili, 2. un 3. Jūlijā, 10.

Aug. un 26. Decembri.
Beržu s. Atlaidās: 2. Febr., 21. Maijā,

26. Jul., 15. Aug. un 8. Sept. (40 st.) Zyrgu
un krāmu tergs 30. Novembri.

Kopy une (fil.): 23. Aprili un 2. Julijā.
13 olw u 8. Atlaidās: 1. Janv., 2. Febr.,

19. Apr. (Baznicas isvetešona), 10. Maijā,
17. Maijā, 21. Maijā, S\v. Pitera d. 29. Jun.
(‘lO st.), 15. Aug.. I. Now. un 8. Decembri.

Tergi: 1. Fcbr. („Bbbu tergs"), 23. Apr.,
29. Jun., 25. Jul., 15. Aug., 29. Sept. un

11. Now.

, Bork o w a 18. Janv/ari (atlaidas un

tergs), 8. Maijā (atlaidas), 29. Jun. (atl. un

tergs), 16. Aug. (tergs), 13. Sept. (tergs),
11. Oktobri („Abādas" tergs), 30.

Nfovr. (Katrines tergs).
Staleidzanūs : Katrines tergs—2s.

Novvembri.
Bradaižus. Atlaidas: 1. Janvari, 30.

Apr., 26. Jul., 4. B. Now. (J. M.
Globšonas—utrā Now. svvatd. un 8. Dec.

! Byko w ā. Atlaidas: 1. Janw., 19. Mar-

tā, 21. un 31. Maijā, 29. Jun., 25. Jul., 15.

Aug., 8. Sept., 4. Oktobri un 8. Dec.

B u k m u i ž ā. Atlaidās un tergi: 6.

25. Marta, (40 st.), 30. Aprili, 13. Maija, 29.

Jūnija, 15. un 25. Aug., 4. Oktobri un 8. No-
vembri (J. Marijas Globšonas).

Cyskodn. 23. Aprili un 24. Maija (W.
Sw. Sakram. dina svvatd.)

Dagda. Atlaides un tergi: 25. Marta,
13. Jūnija, 25. Jul. 6. un 15. Aug., 8. Sept.
un 6., 7. un 8. Dec. (40 st.)

Dricānus
.

Atlaidās un tergi: 10. Mai-

jā (Wosor. sw.), 0. Aug. un 28. Okt. Tad ik-1
kotra mēneša pyrmajā .svvātdinē.

Tergi: Itotra meneša pyrmajā trešdine.
Dyu7.g o 1 ā. Atlaidās un terdzini: Sw. Jo*

zupa dina 19. Marta (tywokajā swātd.), 10.»

Maija, 13. Jūnijā, 6. Aug. uu 28. Okt.

D w i n s kā (Daugpili). Atlaides: 8. Mai-

jā, 13. Jūnijā, 22. Jub, 1. Aug. (40 st.), 10.

Aug., 4. Oktobri un 8. Decembri.

Elerno. Atlaides: 25. Martā, 23. Aprili,
30. Aprili, 10. Maijā.

W arnowicus (fil.): 23. Apr., 20. Jul.

un 8. Dec.
Ewermuižā

.
Atlaides un terdzini: 30.

No\v. un 8. Dec.

Iztalsnā (fil.) 9. Maija.
Gaigolo wā 18. Sept. (7. Sopiu J. Ma-

rijas).
11 yuks te. Atlaides: 6. un 17. Janv.,

2. Febr., 19. un 25. Martā, 25. Aprili, 17.

Jun., 25. Jul.; 14., 15. un 16. Sept. (40 st.)
un 8. Dec.

Tergi: 6. Janw., 2. Fobr., 14. un 15.

Sept.
Iz w o 1 tā. Atlaidās: 25. Janw., 29. Jun.,

2. Jul., 24., 25 un 26. Jul. (40 st.—sw. Anna»

d.) un 29: Sept.
Jakobmistā (Jakobstrtfi)! 2. Janv.,.

6. Febr.; un 14. leidz 22. Febr. lynu tergs;'
8. Sept.; 10. Now. un nu 1 leidz 8. Dec. ot-

kon lynu tergs.
Jezup o w a

.

Atlaidās: 23. Aprili, 10.

Maija, 31. Maijā, 29. Jun., 19. Jul., 8. Sept.
un 8. Dec.

J 6 s m u i ž ā. Atlaidās: 1. Janw., 14. Sept.
(Sw. Krysta Paaugstynošona).

Kolnpā. Atlaidās: 2. Febr., 25. Martā,
21. Maijā, 29., 30. Jūnijā un 1. Jul. (40 st.,

Sw. Pitera d.), 15. Aug., 8. un 29. Sept.,}
1. NT

ow. un 8. Dec.
K 6 r s o w ā. Atlaidās un tārdzini: 1. Jan-

vāri, 2. Febr., 10. Maijā, 24. Jūnijā, 19. Julj

un 4. Oktobri
Ko un a tā. Aizgaveni—tergs; 93. Aprjļ

atlaid, un zyrgu tergs: 21. Maijā (atlaid
des); 20. Jūlijā (atl. un lels zyrgu tžrg»)^
2. Aug. (atl.), 13. Sept. (J. Mar. Dziiniona)fi
1. Now. atl. un lels zyrgu tergs; 16. Now.
(Sw. Stan. Kostkaa) un 26. Dec. atl.
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K r’os 1 o w ā. Atlaida» <unļ tērdzini: 2.

iFebr., 19. un 25. Martā, 23. Apr., 8. Maijā,
iI3. Jun., 3., 4. un 5. Jul. (40 st.—sw. Dona-
ta d.); 25. Jul.; 1., 15. un 24. Aug. un 8.
Dec.

Krystpili (Krisburgā). Tērpi; 10.

Febr., 12. Maijā, 10. Okt., 5. Dec. lkkotrs

tērps walkās 3 dinas. Iknedeles tērpi pyrm-
dinēs un caturtdines.

Landskoronā. Atlaidās: 2. Febr., 10,
11. un 12. Maijā, 8. Dec.

• LeiKŠnā. Atlaidās un tērdzini: 1.

Janw., 19. Martā, 8. un 10. Maijā; 29., 30.

un 31. Maijā (40 st.—J. Sirds d.), 19. Jul.,
80. Aug. („Bārtulia dina"), 40. kt. un 8.
Doc.

L c i w 6 n ā. Atlaida»: 6. Janw., 2. Febr.,
25. Martā, 23. Apr., 8. Maijā, 2lTMaijā, 24.

Jun., 19. Jūlijā, 15. Aug., 29. Sept. (40 st.)
Bwātdin pec 13. Now. un 8. Dec.

Tērgi: 23. Apr., 9. Maijā (trejs diuas),
21. Maijā, 29. Sept. (3 dinas).
Cargradā (fil.): swātdin pec 22. Jul.
Ludzā. Atlaida» un zyrgu tērpi: 0. Jan-

wari, 2. Februārī, 17. Martā, 21. Maijā, 13.

jJūnijā, 19. Jūlijā, 16. Aug. un 1. Oktobri

. (lela tērgs).
Nautrēnus (Ilopoukā). Atlaida» un

'tērdzini: 1. un 6. Janwari, 2. Febr'.ari, 25.

Martā, 30. Aprīli, 4. Maijā („T\i!ips"), 13.

Jun., 15. un 30. Aug. („Bērti ns"), 8. Sept.,
15. Now. (Mortiņš un „Dasu tērgs"), 8. De-
cembri.

Neicgali: 23. Aprili („Jurgine"), 24.

Jūnijā, 2. Aug. (J. Mar. Engeliu) un 8. Sept.
(„Ncicgalia oplots").

Nidrumuižā (Nidreicā). Atlaidās:
29. Jūnijā, 6. Aug. un 8. Decembrī.

Waršawiniā (fil): 22. Jūlijā un 8.

'Septembri.
Ondrupinē. Atlaidas un tērdzini: 8.

:Marta (Sw. Kazimora d.), 29. Jun., 19. Jul

ī(J. M. »Skaplera), 15. Aug., 15., 16. un 17.

ļSept. (40 st.—Sw. Franciska Assiziša cērtu-

mu) un 4. Okt.
'Ondzulmuižā. Atlaidās un tērdzini:

24. Jūnijā un 8. Septembri.
O 8 y un ē. Atlaidās un tērdzini: 1. Tin 6.

Janwari, 2. Februāri, 22. Martā, 25. Martā,
30. Aprili, 9. Maijā, 21. Maijā, 13. un 29.

Jun., 19. Jul, 6. un 15. Aug., 8. un 14. Sept.,
30. Okt., 1. Now. Zyrgu tērgs 1, Maijā.

P as i ne. Atlaidās un tērdzini: 6. Janw.,
8. Sept. un 4. Oktobri.

P re i 1 i n s. Atlaidās un tērdzini: 6.

Janw., 2. Febr., 25. Martā, 30. Aprili, 21.

Maijā, 16. Jul., 15. Aug., 8. Sept., 4. Okt.,
1. Now. un 8. Dec.

P re z m u 8 : 30. Aprili, 19. Jul., 6. Aug.,
8. Sept. un 15. Now. (Seimania-Judas—

pyrur. Swātd. pec 28. Oktr., rēkinojut pa
Jaun. Stil.)

Malt. n tērpi—kotru pyrmudin.
Puša. Atlaida»: 1. Janw., 11. Maija (Sw.
Franciska d.), 31. Maijā, 24. Augustā (40
Bt.—Sw. Bartulia d.) un kotra mēneša bei-
dzama swātdine diwkalpos:tna K. J. Sirdoi

par gudu (ar atlaidēm).
Tērgi: 1. Janw., 10. Maijā un 24. Aug.

(„Aērtins").
Pšmuc o w ā. Atlaidās un tērdzini: 25.

Martā, 24. Jum, 8. Sept. un 8. Dec.
P y 1 d ā. Atlaidās un tērdzini: 11. Maijā un

24. Jūnijā.
II aipo 1 6

.
Atlaid is un tērdzini: 11.

Janw., 20. Apr. (Sw. Jura d.), 8. Maijā, 21.

Jun. (Sw. .Tonia Krist, d.) un 4. Okt. Tēr-

dziņs—1. Martā.
Rēzekne. Atlaidās un tērpi: 1. Janw.,

2. Fobr., 2G. Apr. (Sw. Jura d.), 29., 30. un

31. Maijā (40 st.-—Jēzus Sirds d.), 13. Jun.,
2. Jul., 15. Aug., 8. Sept. un 4. Okt.

It i bjc n i ū 8 : 1. Janw., 29. Jūnijā, 8. Mai-

jā, 4. Okt. ĻSw. Franciska Assizija).
R o go u kā skotis Nautrēnus.
It ik o w ā

.
Atlaidās: 31. Maijā (J. Sirds

d.), 13. Jūnijā, 10. Aug. („Pupu tērps") un

8. Dec.
Rozentowfi. Atlaidās un tērdzini: 23.

Apr., 15. Aug., 8. un 14. Sept. un 4. Okt.

R udzat os: 4. No'.vcmbri (Sw. Kārlia

Boromcja d.)
Rundanūs: 29. Maijā (J. Sirdsina),

29. Jūnijā, 14. Sept., 11. Okt. (Rožonc.) un

8. Dec. •

R uš y un ā. Atlaidās: 23. Apr., 13. Jun.
un 29. Sept.

Sarka n i u s. Atlaidās: 19. Martā, 10.,
11. un 12. Maijā (Wosor. S\v.—4o st.) 10.

Jul un 8. Sept.
.

Stērninē. Atlaida» un tērpi: 14. Jū-

nijā (Sw. Ontona d.), 19. Jūlijā un 10. Au-

gustā (Sw. Laura d.)
Stoļerovā

.

Atlaidās: 19. Martā

(\Vosor. Sw.), 17. Maijā (Sw. Trejadibas d.)
un 14. Sept.

Subate . Atlaidās: 21. Janw., 14. Mar-

tā, 22. Martā un 4. Okt.

Tērpi: 16. Martā (pyrmd. pes Pyupu-
lom), 30. Martā (pyrmd. pēc Atswētes),
22. Jun. (pjrmd. pymns Jonia d.), 17. Aug.
(pvrmd. pec J. Mar. Aplyunes d., 5. Okt.

(pyrmd. pēc Rožoncowas), 16. Now.

(pyrmd. pēc Mortinim) un 28. Dec.

(pyrmd. pēc Zimas Sw.)
Uzulmuižā. Atlaidās un tērpi: 29.

Jun. un 4. Okt.
W araklionus. Atlaidās un tejgi: 25.

t

Martā, 15. Aug. (40 st. —»Zoliu dina*), 4.

Okt. un 8. Dec. (50 kt. pyrmdin tārps).
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Wili ak ā (Marnauzā). 31. Maijā (J.
Sirds d.), 21. Sept. un 16. Okt. (tergs).

W i 1 i ā n ū a. Atlaidās: 2. Febr., 19. Apr.
(Baznīcas Istvctešona), 21. Maijā, 31. Maijā
(J. Sirds d.), 14. Jūnijā (Sav. Ontor d.) 2.

Aug. un 29. Sopt.
\V imy td u (Feiinanus): 25. Martā (40

st.), 31. Maijā (J. Sirds d.), 24. Jun. uu 15.

Aug.
\V isk n ». Atlasdas: 1. Janw. (ari leds

tērgs), 15. Febr., 21. Jūnijā (Jonia d.) un 10.

Augustā (Aglynos d.)
Work o w ā. Atlaidās uu terdzini: 1.

Janw., 2. Febr., 25. Marta, 23. Apr., 33., 14.

un 15. .Tun. (Sw. Ont. d.—£o st.), 15. JulM
15. Aug. („Lelo Moras <Lf), 8. Sept. („Mo/.d
Mora» d.") r

23. Scpt. (Sw. Teicies d.), 29.

Now. un 8. Jlcc. Tad. pomedelfi nūteik dlwa-

kolpošonas (ar istatišonu) J. Marijai par

gūdu.
Wydsm u i ž u (Gabanu»). 8. Martā

(£av. Kazirnera d.), 20. Aprīli, 10. Maija Sw.ļ
lzidora d. (porsaeel uz swAtdlni), 10., 11. unj
12. Maija (Wosoras S\vatki 40

21. Jun. (Sw. St&mslawa Kostkas d. por-

eaeel uz swatdini).

Svari nu mēri.

G* rntna m ri.

Vācija, 1 metrs = 10 decimetreem = tOO centi-

metreem 1000 milimetreem z: 39,37 collām,
1 kilometrs = 1000 metri = 0,937 vērst. =

= 463,i
1 vācu jfdze = 6,05® verstim

Austrija, Holandē, Spanijā.Zvee-
rij a, Norvēģijā, Francija, Beļģija,

Greeķ i j a, Itālijā, Portu g a 1 ē un dažās

āreiropas valstīs tāpat kā Vācija.

[pēdas. ooITaaV

Anglija un SabcedrotAs Valstis, 1 pēda VI
collām = 120 linijam 1

1 jards (olekts) = 3 pēdām 3

Dānijā, 1 pēda = 12 collām = 144 linijam ... 1 o,ss
Kurzemē icetoja senāk, un vēl tagad dažos atga- •

dijumos ledo rcinlandeešu pēdu 1 o,ar
. 1 ass = 6 rcinl. pēdām 6

1 mēmeeku kārts = 12 reinl. pēdas 10 collas 18 2,»
Vidzemē, 1 vēveru olekte 1 • 10,»

1 rncmecku olekte 2

1 mērneeku kārts 13 4 ■ ?

Pojos, 1 ass = 3 olektem 6

1 olekte • 22,»
Zveedrija, 1 pēda =lO collām = 100 līnijām 11,»

1 olekts =- 2 pēdām, 1 ass = 6 pēdām.

1 krecvu pēda (= 1 angļu pēda) = 12 colli
1 aršīna = 16 veršoki = 28 colli.
1 saiens (ase) = 3 aršinas = 7 pēdas.
1 verste = 500 saženi = 8500 pēdas.
1 desetina = 2400 kvadratsaiem.

1 vedris = 10 kruškas jeb stopi = 740,568 kub. colli
1 četveriks = 1601,212 kub. colli.
1 Oetverts = 2 osminas = 8 četveriki = 64 garnicas.
1 pūrs = 4 seeki = 64 stopi. = V* muca = 2,62 četveriki

Plašuma mSrl (leelakeo).

1 kvadratverste = 104,2 deset. = lpt» kvadratkilom.

1 kvadratkilom. = 91,» deset =*= 0,»» kvadratverat
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Metru mēri.

1 metrs = 10 decimetri = 100 centimetri « 1000 milimetri.

1 miriametrs = 100 hektometri = 10,000 metri.

1 kilometrs 100 dēkametri= 1000 metri (1 jūdze=7420 mētriņ
1 hektārs = 100 ari =- 10,000 kvadrātmetri.
1 litrs = 0,001 kub. metrs = 1 kub. decimetra
1 šoppens = */2 litra.
1 hektolitrs = 100 litri = 0,1 kub. metri.
1 šeffe s i/j hektolitrs = 50 litri.

Mēri salidžinati ar rmtreem.

1 pēda 0,80479 metra. 1 mcicrs 3,2809 pēdas.
1 colls 2,5399 centimetri. 1 centimetrs 0,3937 collas.
1 olekts 0,5333 metra. 1 metrs 1,8748 olekts.
1 aršina 0,71118 metra. 1

„ 1,4001 aršīna.
1 veršoks 4,4449 centimetri. 1 centimetrs 0,2249 veršoka.
1 sažens 2,1336 metri. 1 metrs 0,-1687 sažena.

1 verste 1,06078 kilometrs. 1 kilometrs 0,9374 verstes.

0,14377 vācu jūdzes. 1 vācu jūdze G,95G0 verstis.
1 kvadrat colls—0,416 kv. ccntim. 1. kv. centimetrs 0,1 kv. colla,
1 kv. veršoks 19,757 kv. cent. 1 kv. metrs 606,1379 kv. vērš,

1 kv. pēda 9,29 kv. decimetri. 1
~ „ 10,7043 kv. pēdas.

1 kv. aršina 0,506 kv. metra. 1 ;f „ 1,9771 kv. arš.

1 kv. sažens 4,5521 kv. metra. 1
„ „ 0,2197 kv. sažena

1 stops 1,299 iitra. 1 liirs 0,8131 stopa.
X četverts 0,5243 Seffels. 1 šeffcls 1,9057 detverU.

Plašumi mēri (mazukee). deset.

Kurzemi 1 : 1 pūraveeta =r 225 kāf. - BCS Q asīm
. . .

(>,sa4

Vidzemē: 1 pūravecta n 25 kapēm =. 1000 mērn.
. . .

Q olekt. = 4'o 0 i“] pēd. == 816 fj asim
.

0.540

1 mucas veeta =r 35 kapēm 047

Prūsijā: 1 moigens 'l3

Austrijā: 1 jochs (agrak) o,*a
Kreevijā: 1 deset. = 2400 Q asim, IQJ ass = 9[larš. =:

49 pēd., 1 Q ari = 5,u Q pēdām.
Poļos: 1 morgs C.m

Anglijā un Sabeedr. Valstis: 1 akrs =r 4849 £] jardeem e
iB7

Francijā un daudz citās valstk: 1 hektārs = 100 areem =

1000 [J metreem o,t

Beramee mēri (labības mēri).

Vidzemē mi Kurzemē iabibu mēro

ar pūru, kam 54 stopi (Rigas stopi) jeb
21% gammas. Pūrs satur 4224 kubikcollas,
jeb ta dibina ir 16 eoili uz kautiņi, un ang-

stums 16% fiollu.
Jaunakā laikā peo mums mēro ar mēru,

kam 20 gamicas jeb apmēram 50 stopi (Ri-

gas «topi). Mērs satur 4000 kubikcollu, jeb
(ta dibina ir 16 eollu uz kuntim, un augstums

■ 15 6/* collu.

Vācijā: 1 sefels = 50 litrceir., 1 bekto-

fitra =*= 10 dekalitreem 100 litreem =

:Bysl čotveTikoem 78,38 stopeem.
Austro-Ungārijā: Austrija (ag-

rsek) 1 meee = 10 maseļeem = 64 futerma-
seļocm 128 bechorcem = 2,34 cetveri-
kcem = 48,13 stopeem. Tagad ari litru no-

saukumi.

Kreevijā : 1 eetvcrts = 2 osminecin
8 cetverrkeem = 164,56 stopeem. 1 eet-

veriks = 8 garnicam 2,133 vedreem =

26,24 litree/n 04 mārciņām destilēta
ūdens pee -p 3’/

6
° R.

Poļos: 1 koršees = 32 gorč. = 128

kvartam = 5,12 kvartjcrkeem == 4,88 čet-

verikeem ~ 100,42 stopeem.
JS omi j ā : 1 kanua = 2 stopeem = 0,21

ēetverikeem 4,32 stopeem.
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Anglijā: 1 kvarters = 8 bušoļoera =

ļ64 galoneem, 1 busels = 8 galoncein 1,39
fēetverikeem = 28,59 stopecm. 1 lāsts = 1

ftonnai = 5 kvartereem. 1 galons = 0,17
Četverikeem = 3,5 stopecm.

Francijā: 1 hektolitrs = 10 dekalit-

f'reem = 100 litrcem = 3,81 cetverikeem =

stopecm.

Zeem e ļ - Amerikas Sabecdro-

'tā 8 Valstī 8 : 1 busels = 4 pikeem
32 kvarteem = 35,24 litrecm. Rēķināts teek
1 busels kveesu uz 60 mārc., rudzu un ku-
ikuruzas uz 56 mārc., meežu uz 48 un auzu

•uz 32 mārc. (Vs kilograma).
Niederlandē (IT 01an d ē) : tāpat

kā Francijā, tikai mēru nosaukumi citādi.
1 muds (ari vats, zaks) liektolitram = 10

fcepeleem (dēkaiitreem) = 100 kopām (ari
kaunam) jeb litreem 3,81 cetverikeem
*= 78,37 stopecm.

Ķ i n ā : 1 či ā 10 šing = 103,1 litram, 1

zai ā 2 hvo ā 20 šing = 122,43 litreem.

.Tapa n ā : 1 koku ā 10 to ā 10 šo =

180,39 litreem.

Spānijā, Portugālē, Beļģija, Itālijā, Bul-
gārijā, Zerbijā, Rumānijā, Greeķijā,
Zveedrijā, Norvēģijā, Dānijā, tāpat kā

Francija.

Dažadās valstīs leetotee beramee preču
mēri, salīdzinot ar Vidzemes pūru un Kur-

zemes mēru, ir šādi:

pūrs. mēr

Dānijā, 1 muca 2,05 2,12
Holandē, 1 muds jeb zakš =2O

šofeļeem . . . . 1,41 1,52
inudi = 1 mucai.

Zveedrijā, 1 muca 2,23 2,34
Kreevijā, 1 četveriks = 8 gar-

, nicam
. . . . . 0,38 0,40

1 četverts jeb kule

= 8 četveriki
. . . 3,04 3,20

1 Rigas muca . . * 2,00
1 Kurzemes muca

. 2,00
Anglijā, 1 1 i'ols 0,53 0,55

1 kvarters ....4,24 4,40
Francijā, 1 hektolitrs=loo litr. 1,45 1,52
1 stpps (Rigas) = 0.104 vedr. = 1,28 litr.

1 krnška 0,1 vedrara = 1,23 litreem.

Senatnes Rigas beramee mēri.

(Pēc A. W. Hupel „Topograpkische
Nachrichten" Riga 1777.)

1 lāsts kveešu vaj meežu = 58 pūreem.
1 lāsts radžu = 45 pūreem.
1 lāsts eesala, auzu vaj zirņu = 60 pūreem.
1 pūrs = 3 ari 4 vaj 6 aeekeem. Ārveenu

mēdz rēķināt 3 seekua ar kaudzi = 4 no-

Btrīķeteem seekeem. Mazeo seeki, kup 6

ect uz 1 pūru, uz laukeem maz teek leetoti,
Rigā turpretim viscaur.

1 seeku ar kaudzi rēķinot 20 stopu un 1 no-

strīķētu seeku 15 stopu leelu. 1 pūrā mēda

rēķināt 54 stopu9. <

1 muca = 2 pūreem.
1 lāsts sāls = 18 mucām.

1 lāsts linsēklu (Pernavā) = 12 muca, bet
katra muca pa lVz pūra.

1 lāsts kaļķu = 12 mucām.

Svari. * / t

Vācijā: 1 sabeedribas mārciņa ==*

kilogr. = 1,221 kroevu mārciņām.
1 vācu centners = 100 sabeedribas mārci-

ņām = 50 kilogramam. 1 dubultcentners jeb
metnercentners = 200 sabeedribas mārci-

ņām = 100 kilogramam.

A uBt r i j ā : 1 Vīnes mārciņa = 16 un-

cēm = 32 lotēm = 0,55 kilogramam = 1,38
kreevu mārciņām.

K re c v i j ā : 1 birkava = 10 pudeem =*

400 mārciņām = 103,80 kilogramam.
1 puds =4O mārciņām = 2 podeem 6,38

kilogramam.
1 mārciņa = 32 lotim = 96 zolotņikeem =*«

0,41 kilogr.
1 lots = 3 zolotņikeem = 12,80 grameem.

1 kilograms = 1000 grameem = 2,44 mār-

ciņām.
1 tonna = 1000 kilogramam = 61,05 pudu.,

S oi m ijā : 1 mārciņa =32 lotim = 1,038
kreevu mārc. 1 somu cetners = 100 mārci-

ņām = 2,595 pudi.

Anglijā: 1 mārciņa (tirdzneecibas) =*

16 uncēm = 256 dracbmem 7680 grm-
ineom = 1,108 kreevu mārc. 1 angļu cent-

ners = 112 mārc. = 3,101 pudeem.
1 tons = 20 kvintaļeem = 40 kvarteem

= 62,03 pudeem.
Dānijā: 1 mārciņa = 17 uncēm *=*

1,221 kreevu mārciņām.

Francijā: 1 kilograma 10 bekto-

grameem *= 100 dekagrameem = 1000 grm-
meem = 1 litra -J- 3%. R. ūdens svaram =

2,441 kreevu mārc. 1 centnera *= 100 kilogr.
= 6,105 pudeem.

Senatnes Rijfai svari: 1 laste

12 birkavam.
100 Amsterdamai vaj Parizes mārc, »

109 mārc. Bigā.
100 Amsterdamas mārciņas *= 130 krten

mārciņas.
100 Libeka* mārciņas ■» Ktt Bigfic

ciņas.
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Lejamee mēri.

Vidzeme un Kurzemē: 1 Rigas
'stops = 0,104 vedreem.

' Kreevijā: 1 vedrs = 10 kruskam =

<V50,57 kubikcollam = 12,299 litreem. 1 ved-
Irā ir 30 mārc. 3 1/, 0 li, silta ūdens. 1 muca

f*= 40 vedru.

Poļos : 1 kvarts = 40 kvartjerkam =

1 litram.

1 koršecs = 128 kvartecm = 10,41 ved-
ram.

Somijā : 1 kanna = 2 stopeem = 0,213
; vedreem.

1 1 oms = 4 ankereem = 12/» 7 vedreem.

Francijā un daudz citās zemēs tādi
J>aai kā berami mēri. • •

Nauda.

Vācijā: 1 marka = 100 feniņeem. Agrāk
A dāldera = 30 graS. = 360 fen. = 3 mar-

ticam.
Austrijā: 1 guldis (florins) = 100 krei-

■eereeru = 2 kron. 1 krons = 100 helerecin
£0 kreic.

Krcevijā: 1 rublis = 100 kap. = ‘/,s
imperiālām. 1 imperiālām ir 251,96 dolijas
jeb 11,01353 572875 gramu tīra zelta. 1 rublī

(zelta) ir 17,424 dolijas tīra zelta. 1 rub.
(sudraba) = 4 zolotņiki 21 dol. tīra sudraba.

Anglijā: 1 mārciņa sterliņu = 20 sili-

ņeem = 240 penseem. 1 penss = 4 fartin-

geeiu, 1 ģineja = 21 šiliņeem.

Francijā: 1 franks =2O su = 100

B&ntimeem.

Niederiandē (Holandē): 1 guldis = 100

centu.

Dānijā, Zveedrijā, Norvēģijā: 1 krons =

100 erceni.

Turcijā: 1 turku piastrs = 40 papeem =

120 aspafeein.

Portugālē: 1 milreiss = 1000 reiseem. 1

krons = 10 milreisu.

Sabeedrotās Valstīs: 1 dolārs = 100 cen-

teem.

Japanā: 1 zelta jens = 100 seneein.

Tabula preekš procentu aprēķināšanas par 100 rubļeem

• : I!

' > Lalk*.
‘ \ ļ 3°/o ļ d l/*°/° |4V 41/

» j 5b1/*0/® ļļ 6°/®

V K HiīTte K R. K. .K. K. R. K. R. K

rrt 1
1 deen. 0,93| 141J— 1,26 — 1 ,ss — 1,52
1 Oed. 0,68' 6,68 ‘ 7,77 8,76 9,72. 10,6» 1

J naēn. —25 29,iaj— 33,83 37,«0; — 41,6t> — 45,6? —5O

■M •
—5O 58,83!— 66,66 —75 (ļ— 83,38 91, 66

1

ļ .
—75 - 87,J ] .1 12,83i 125 1 37,60 150

i
. 1 1 1 6,h«S 1 l5O | 1 66,6 G 1 83,3 fi 2

125 1 1 66,66 1 87,60 2 8,83i! 2 29,16,: 250

6 . 1 50 1 75 2 225 2 50 i 2 76 3

. 175 2 4,i«' 2 33,3s1 2 62,5» 2 91,66 3 20,«i 350

ļ 8
. 2 2 33,8s 2 66,«8 8 —S 8 33,88 3 66,ec 4

b» * 225 2 62.mj 8 3 37,60. 875 ! 4 \2,60i 460

K> . 250 2 91,6-i' 8 875 ļ 4 16,06, 4 58,38!; 6

Iļ • 276 8 20,d 8 4 12.50. 4 5 550
4® • 8 850 8 450 16) 1550 16

s
1 *V. * 1

! . 1 I
'
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1200

100

50

H

1350
«,

112

56,3

I'UO

125

62,5

400

1200

100

50

1400

116,7

58,3
ļ

16(>0

133.3

66,7
jļ

1800

150,5

75

2000

166.3

83,4

500

1500

125

62,5

1750

145,3

72.9
ļj

2000

166,7

83,3
ļj

2250

187

*

93,8

2500

203,3

104,2

600

1800

150

75

2100

175

87.5
8

2400

200
d

100

32700

225.5

112,5

3000

250

125

700

2100

175

87,5

2450

204,2

102,1
§

2suG
2

J

13.3

116,7

.13150
262

1

31,3

8500

291,7

145,9

800

2400

200

100

28U)

233,2

116,7
]

3200

236,7

133,3
Iļ

36U0

300,5
150

4v>oo

333,3

166,7

9>u

27nu

225

112,5

3150

262,5

131.3
ļj

3000

300

150

j

4050

337

168.8
1

47

0

375

187,1

10C0
ļ

3000

2uU

125

j

350u

291,7

145,6
ļj

4JuO

333,3

16C,7
ļļ

4300

375,5
ļ

181,5
j

50t0

416,7

208,3

Procents
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latku
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pro

centum
aoZ'mē
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daju
no
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ka,

peom
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no
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Procentu
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,

kzs
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vārdu

pio
(p

o)

un

ccntum
(c

;C)
sa

it.a'.ai

uzrakstīšanai.
Proce.
t

Ir

bl3<
us

prasi
uml,
viņi
;

e-ar

pa-tāvet
bez

kap.talpirādi:

Procentus
var

aprēķinot
tīrai

par

pašu

kapitālu,
be‘

msi.
par

proccnieem,
t

f

procentus
uz

procenteem
Protams,

nomaksāto
prC‘
eitu

zumu
var
ar

ligumu

pārvērst
par

atsevišķu
parādu
un

tad

par
p

;amaksā
ari

procenti
Pec
Ba

tljas

veetejeertj
llku

rcem

procentus
varēja
p

u»lt:
i)

p

.r

katru

parādu

samaksas
nokavek>nu,
ja

ari

paāJs
bijis

bezprocentu;
2)

kad

zinām
i$

personas
nauda
atrodas
svesās

rokā»,
tad
i«

var

prast

prccenlus
ne

veen
tad,
ja

svešais
naudu

leetojls
savā

labā,
bet
ari

tas

nav

noguldījis
viņu
uz

augļcam
;

3)

ti.gcta;l
var

prasīt

procentus
par

savstarpējam
saldo

zumam

un

par

precem,
kas

Pdotas

retlrgotajeem
uz

kredīti
,

pēc
ta

te-miņa.
kad

vajaozeja
pēc

iiguma
vaj

paraduma
samaksat

rēķinu
4)

pilnvame
ks

var

prasīt

procentus
par

raudu
ko

tas

Izdev
s

no

savas

naudas
pilnvaras

deve
a

vaaJzlbās.
Procentu

aprēķinaša.ia
pēc

Baltijas
v*et.

likumeem
bijā

apturama,
kad

nenomaksāto
parādu

zuma
teck

līdzīga

kapitalam,
un

kad
par

parūdneeaa
mantu

izsludināts
konkurzs
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Tabula veeteju mēru pārvēršanai metr skos

mēros un metrsk i mēru veeteios mēros.

Veetej. mēri metrisk. Metr. mēri veetejcs
mēros mtros.

100 ve t, pēdas 304,7f)4 tOf.O metru sc 9,280,899
«netri * oēdas.

I I i'l
lln.ļmllim. reo. milimetri mīl j linijas ceri p. coi un.

1 I 2.5 1 304 6 1 0,39 35 ļ 1 17 8

2, 5.1! 2 609.6 2 0,79 40 1 3 7 6

8 1 7 6 ļ 3 814, 3 1 18 4£ l 6 7^2

4; 10,2 4 1,58 5C »1 7 6,9
5 ļ 12,7 j mete 5 1 97 55-1 90 5

C, 15.21 4 1,219 6 2,36 160 1 116,2
7 17,8 5 1.524 7 2,76 70 2 3o 3

8! 20,3ļj 6 1,829 8 3,151 60 2 75 6

9| 22,9ļ 7 2 134 £ 3,54 90 2 11 4,3
101 25.4 ļ 8 2 438 10 3,94
11 27 9 J 9 2.743 11 4,33
12 30,5 10 3,018 12 1 4,72 1 3 33 7

13 330 11 3,353 13' 5,12 2 6 6 7,»
14 35,6 12 3,65? 14 ļ 5,51 3; 9 10 1 l

15 38,0 13 3,962 16 j 5-9 * 4 13 11,8
14 4,267 ļ 6 L6 4 6.3

col. ļ cnt.ļ 6 13 8 2,3
1 25,4 asis ļ 3.94 7 22 11 6, 3

• 2 50,8 l 2,136 2 7,87 8*26 2 9,7
3 76,2 2 4,26? 023 6 3,4
4 101,6 3 6,401 «oLlinj 10 32 9 7,1
3 127,0; 4 8 434 3 1 1,8
3 152,4 5 10,668 4 l 5,8i P ēdas

7 177,8 6 12.80J 5,1 9,7.10 82.309
8 203,2 7 14 93* 6 2 3,5 20 65,618
9 228,6 8 1 i 066. 7 2 7,6 30 98 427

10 254.0 ļ 9 19,20*2 8 3 4O 131.236
11 279,4 10 21,336 9 3 5,4 50 164.045
12 304,8 11 1 23,469 10 3 9.4 6o| 196,854
13 330 2 12 25,602 15 5 9 1 70 231.279

14 355 6 13 27,736 20 7 8,7 80i 262.473
15 381,0 14 29,869 25 9 8.4J OOļ 295,281
16 406.4 j 15 32,003 30 118, lilOOļ 328.090

Metriskai zistemai par gaj-urna pamata
veeuibu peeņemta V»o miljona da]a no ze-

mes meridiānā. To sauc par metru un sa-

dala sīkākās un leelakās veembās: deci-,
centi- un milimetros no veenus puses un

dēka-, Lekto- un kilometros no otras. Kat-

ra leelakā veeniba satur 10 eepreekšejns sī-

kākās un katra sīkākā veeniba ir ’/to no tās

Jeelakās veenibas, kas nāk pirms viņas. 1792.

gadā izgatavoja ša jaunā mēra normalmēru

ar uzrakstu «preekš viseern laikeem un vi-

Ta! u ! a veetejo svaru pārvēršanai metriskos

svaros un metrisku svaru veetejos svaros.

Veetej sv irs metriskos Metrisks svars veetej.
svaros. svaros.

1000 v. ira"', =. 40y/>l2 ICOO kilogr. = 2,<4|,y34
k! Ojr. mārr

lot gam mr kilogrami grm. lotes .klgr. mrc. letes

1 12,8] 19 7 7SJ lļ O.Osļ 12 14 1
2 25 620 8,190 2 o,lo' 2 4 28.3

3 38,4;! 25 10.238 3 0,23 3 6 10,4
4 51,2:30 12,285 4 C,31 4 9 24 6

5 64 o" 35 14,33.1 5 0,39 512 6 7
6 76,8 40 16 3SO 6 0,47; 6ļ14 20,8
7 89,6ļj 0 20 47( 7 0,55ļ 7:17 3,0
8 102,4 t 0 24.571 8 0,63; 819 17,1

ļ 7Ui 28,666 9 0 70| 921 31,3
mr - ’ļ 80! 32 761 10 0,78;
x/* .102,41 90 86,856 15 1,47 mārciņās

*/8! 136.5 190 40,951 20 1,56 10 24 41
1/a |‘2o4 9 25 1,95 15 26,6'.9

1 409,5 pud. }o: 234 20 48 839

2 8 1 9,0i 1 16.380] 35> 2,73] 25 61 048

2 32.76i 40*| 3,13' 30 73 258
K,l °9 r 3i 49 I*> i| ioj 3,52] 35 85.463

3 1,229 4! 6F
#V2 4, 60 391 40 97,67.

4 1,633, 5' 81.9021 55 4 30i 45 10,9887
5 2,0481 6 98 284] 60 4,60! 50 122 097

6 2.45 7 7 114 633] 65 5 08' 60 146,518
7 2,567 8 131.044t 70 5,47=1 70 170,935
8 3,276 9 147,424 75 5,86 80 195,355
9 3,6 S6 10 163,80i 80 6 25' 90 219,774

10 4 095 20 327 609 85 244,193
11,4,505 30 491,414 90 7,03»200 483,387
12 14,914 40 655,216 95 7,42 300 732,580
13 5 324 501 819,023.100 7,81 400 976,774

14 ļ5. 733 60! 982, 150 11 72 500 1220,967
15 6,143 70 1149,682 200115,62 600 H65 160

16 (6,552 80,1310,487 250 19 7 4 700( 1700 354

17 16 962 90ļ 1474,241 300 23,44 600 1953 547
18 ļ7,37 . 100 1638,040 400 ; 31,26.90012197 740

Bārn tautam". Nr

o metriskām garuma vee-

mbam atvasinaja tādas pat plašuma un

apjoma veernbas, Icetojot augšminētās veeni-
bas kvadrātos un kubā, pee kam no plašurmi
mēreem 100 kv. metrus nosauca par 1 ara

un uo apjoma mēreem 1 kub. decimetru par
1 litru. Ari jauno svaru zistemu atvasinaja
no šis, peeņcmot par pamatu 1 kub. centi-

metra destilēta ūdens 6vara pee 4 P C, kufu
nosauca par gramu.
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ļ
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Vācijā
un

citās

Vakar-Elrcpas
valstis

leetojamos
plašuma

mēros

hektāros

pārrēķinātās,
šis

mēru

veenlbas

dod-
i

kv

verste
=

A.B

kektarj
vaj

1,1
38

kv.

kilometri;
x

oesetiņ.a
-

1,0920

hektar»;
l

veeta
=

0,52

hektārā,
1

pūra

,»eeta
=

0,37

heKtara
1

kape
=

0,0146
heKtara
vaj

1.46

ara.

Prūsijā
b.ja

senāk

leeLšanā
ari

morgs
=

180
kv.

rūtes
=

0,2553

*tarl

(apm.
0,234

desetiņas),
1

kv

rūte
=

144
kv,

pēdām.

Hektārs
ir

100
āri,

ars

100kvaaratmetreem
(hekto
=

greeķu
valodā

simtam).

Lauku
mēra

sastāvs.
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Zemes gabalu mēriŠana purveetās.

Mērījamās kārts garumam jair 13 pēdu un 4 colli.

Kad mērījams gabals ir:

1 kārti plats, tad tam jabūt 225 kārtis garam,
2

» » ii » ii
1 12 1 2

~ ~

®
ii ii ii ii i> »i n

II II II II II
56*:«

„ „

ii n ii ii ii ii ii

6
i» ii i» ii ii 37'ļ2 „ ~

ll n ii ii ii
62

„ ,i

®
ii ii ii ii ii

28
„ n

®
II II II il Ii

25
„ ii

ii ii n ii ii
22* ļa „ ft

11
ii n n ii ii 20 1[2 ~ 1,

n 11 ii 11 i>
18 3

,4 „ n

I'*
11 ii 11 » n 17'ļ2 „ ~

1
1» 11 11 11 ti

16
1» »i

16
it n n 11 n

16
n 1,

Psc šis tabulas katrs it veeglaki var tāļaki aprēķināt lauka

gabalus no visādā platuma un garuma, eevērojot, ka katrai pūra-
vectai jabūt 225 Q kāršu leelai. Pee četri stūrigeera lauka gaba-
liem, jabūt garuma un platuma lauka pusēm ikkurai 15 kārtim

garām; tas ir 16X16=226 □ kārtis.

Peena vidējais ķīmiskais sastāvs.

Odrg» 010 b»lt. 'ituko Cukor* Sīļa.
Govs peens satur 87,5 3,9 8,5 4,5 0,7
Ķēves n „ 90,5 1,9 1,1 6, 1 0,4
KazaS

w n 87,2 8,3 4,5 4,2 0,8
A»135

n n 82,5 8,6 5,3 4,8 0,8
Cūkas

„ „ 86,5 8,5 1,9 8,0 l
f
l

Su Va
„ „ 77,8 9,2 10,6

’

2,5 0,5
Kamēr]* w „ 86,6 4,0 8,1 8,6 0,8
Seeveetcs

„ „ 89,0 3,9 2,6 4,8 0,2

La ūka augu augams laiks Malti ja.
deenas.

Rudzeem 330—350

Kveešcem 335—355

Zirņecm 104—118

Griķcem 80

Liucem 78 —88

deenas.
Meežecm

.....
88 —103

Vasaras kveešecm.
.

93 100

Auzām 100—103

Rāceyeem (kartupc-
ļcem 129—144
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Lauka un dārza ražojumu svara un mēra salīdzinamā

tabula.

1 pūrs kartupeļu sver 115 120 mārc.

1
„

burkānu
„

90 100
„

1
„ kāļu (greežņu) 85 95 „

1
„

bēršu
„

85 95
„

1
„ sīpolu n

100 115
„

1
„

ābolu
„

95 120
„

1
„

bumbeeru 100 125
„

1
„ plūmu „

125 135
„

1 •„ pupu ar pākstīm 50 60 „

1
„ zirņu ~

55 t>s
„

1 garnica ābolu
„

4 */a 5
~

1
„

kartupeļu „
6 „

1
„

bumbeeru
„ 4*/i 5

„

1 stops plūmu M
2

„

1
„

ķiršu bez kā lec m 2 2'/a „

1
„

ķiršu ar kātecm Vļi 3 3/* „

1
„ zemeņu „

1 3/< 2
„

1 „ aveņu „ Vli 2
„

1
,» jāņogu „

2
„

1
„

rožu kāpostu 1
„

1
„

ērkšķu ogu 2
„

1 šoks kāpostu „
7 8 pudi.

1
~

mārutku
„

80 40 mārc.

No 1 pūra noluLitu zirņu iznāk 30 40 mārc. graudu.

Dažadu materiālu svars veenā daudzumā.

Akmeņi.
Kubika ase

(7 pēdu!
svars pudos

Lauku akmeņi, leeli .... 1350

Lauku akmeņi, vidēji .... 1250

Lauku akmeņi, mazi
....

1100

Ģipša 1125—1365

Dedzināts ģipss 730—750

Kaļķakmeņi (radzes) ....1185—1580

Kaļķi, nedzēsti .' 475—550

Kaļķi dzēsti 300—480

Krīts, gabalos 720—762

Ķeeģoļi, gabali . . . . »
750—800

Ķecfcoļi veseli, ceeti dedzināti 960

Ķer&eļi, veseli, vāji dedzināti
.

625—825

Kabika pēda
svars pudos:

Svins 19,58—19,79
Bromu 14,8—16,09

Dzelzs) ittiiiiii 13,31
čuguns 12,45

Kapars, sarkanais
. . . . 15,21

Kapars, dzeltenais
. . . . i 14,52

Tērauds 13,84
Cinks 12,1
Alva . . i 12,62

Koku materiāli.
Kubi ka pēda
•vārs pudos:

Bērzā i i i . • • i • ■ I,BS
Skābaržu (Bucho) vīksna

. ■ 1,33
Ozola • t • v • • i i i 1,21—1,64
Alkšņa ,» » • « » • » •

’ 1,02
Oša *> 1,19
Kļavas *>•»(>>■ 1,21
Preežu

. t » ■ ■ • » 0,86— 1,04

0,95—1,12
Leepas .vi>*i>« 1

Apses » • i • » * i « i 0,14
Vītola

> , i , i i ■ i i 1,04
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Malka uri žagari.
Kubika nss

svars pados:
Bērza malka, sausu

....
300

Alkšņa malka sausa .... 300

Ta pati, zaļa 775

Skuju koku malka, sausa . .
225

Skuju koku malka, zaļ.i ... 275

Žagari, gadu žuvuši
....

96

Žagari zaļi 126

Dažadi.

Ogles, skuju koku
....

100

Ogles, ozola 145

Ogles, bērza
.......

135

Ogles ak miņa 070

Kūdra (torfs), sausa .... 230

Māli, svaigi 1000—1144

Smilts, tīra un sausa ....815—960

Smilts, miklu 850—11 .">()

Smilts, upes. mikla
....

1050—1100

Ledus 552

Sneogs, rušens 58

Sneegs, samīdīts 225

Soens, mēnesi līdz 0 mēnesi vecs 50—65

Seens. presēts 7 97—250

Salmi, rudzu un kveešu
. . . 50—00

Salmi, mee/.u un auzu
. . . 45—50

Polus, tīras 115—140

Pelus, rogaiuas 40

Celzija, Reomira un Fārenheita

termomet r a grādi,
salīdzināti vecns «ar otru.

F«iren- ļ Fāren

Cslzlja R.omlra. heita Celzija Reomlra he:ta.
+ IOG +BO -ļ- 212 -4“ 20 -ļ- 1 + 68
4- 9) +72 +194 +lO + 8 + 50

+ S0 +64 + 176 0 0 + 32

+ 70 +56 + 158 ļ 10 8 +l4
+ 60 +4B + 140 20 —l6 4
+ 50 +4O +122 .30 —24 22

+ 40 +32 + IC4 40 —32 40

+ 30 +24 + 86

Telpu vajadzīgais leeiums.

1. Dzīvojamās ēkās. Lai netrūk-

tu elpošanai tīra gaisa, tad telpas cerīkojot

jarēķina uz l peeaugusa cilvēka 2 kubikasis

telpu un lVfeG ass grīdas platības, uz 1 bēr-

na līdz 14. gadam 1 kubikass telpu un

ass grAtiz platības. Protams te ecakaitita

ari gaia* atjaunošana caur logecm, durvim

un krāsni. Clreosti nedrīkstētu būt zemāki

nekā 8 pēdas. Logu platībai gaismas dēļ va-

jadzētu būt —

l/io no grīdas platības.
2. Zirgu s t a ļ o s. Ja greesti ap 10

pēdu augsti, tad darbazirgara vajag 4Va p.
pbitas un 8 pēdu gapas telpas, ecskaitot sili,
jeb 1 l'i —2o kumeļam 35—50 pēdu.

3. C o v u k īi t i s. Katrai govij va j.ulze-
i»tu 3Vž līdz 4 pēdu platas un 7—B p. ieejas

voo.tas, bullim 4—o p. platas un 0 p. garas,

teļam 4 p. platas un 5 p. garas, vaj caurroē

rā uz lecla lopa 1—lV&O ass un uz teļa V2O
ass, ja greesti pee seklas kuls eetais-s 10

pēdu, bet pēc dziļās kūts 12—13 pēdu aug-

stumā.

4. Ait tik ū tīs. Ja greesti 10—12

pēdu augsti, tad caurmērā ņem uz katra lo-

pa O—BG pēdas platības.
5. C ū k u kūtī s. Greestus taisa 7—9

p. augstus un ja katrā aizgaldā tura 2—4 lo-

pus, tad der ņemt uz katru galvu 10—10G:
p. Vaislas (Tikai dod 40—500 p. un kuilim

30—40 p.

0. P u tu u k ū t ī. Tītaram vajag 3!4G

p., zosij 2‘Tj'G p., pīlei IVIO p., vistai 1140

p. grīdas platības. (Ircestu augstums 7—B

pēdas.
7. M ē,s 1 u b e d r ē. Ja mēslus nrvren

met ārā, tad jaeerīko mēslu veeta. Tādu ee-

taisa kūts tuvumā, 2—3 pēdas vaj vairak

zemē ceraktu, ar cauri nelaidēju klonu. Vi-*

yai jabūt peeteckošā ledum», jo jauzņem

mēslu kubikpēdās ikgadu: uo :/.v ;a ap 350,
no govs ap 500, jaunlopa 300—100, «aitas

100, cūkas 120 kubikpēdu mēslu (kopa ar

vircu), liet vircai der eetaisit īpašu aku, no’

kuras to var izpumpēt un aizvest.

Veetejā laika aprēķinašana.

Tagadējos latveveu tautas izklaidēšanas

un bēguļu laikos, ceļojot no voena apgabala
uz otru rodas beeši vajadzība nokārtot pulk-
steņus pēc veetejā Īsi ka. Kad braucam uz

austrmucem, mūsu pulksteņa paleek pakaļ
tam laikam kāds ir caurbraucamoa apgaba-
los, bet kad ceļojam uz reetrurueciu, viņš
«izcet šim luikain preeksā. Katra apgabala
vectejo laiku var aprčķinut pēc zemes lodes

garuma gradeem, ķirpu ir 360. Tā ka zemo
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apgreežas ap savu asi 24 stundās, tad veenā

stundā ta apgreežas 15 grādus uz preekšu,
kas iztaisa 1 grādu pa ik 4 minūtēm un veenu

grādu minutu pa ik 4 zekundem. Ja mēs

esam pārveetojuseea, peem. 10 grādus no sa-

vas dzīves veetas uz austrumeem, tad mūsu

pulkstens japagroež 40 min. uz preekšu, ja
10 grādus uz reetrmneem. tad 40 min. atpa-

kaļ. Ģādai laika partaisišanai, saprotams,

vajadziga karte, uz k sīki atzīmēti geo-

grafiskee garuma grādi (merediani).
v Kalendara savadibas.

Neveens jgadusimtenis neeeskkāa trešdee-

nā, peektdeenā vaj scstdeenā. Oktobra

veenmēr eesākas taī pašā nedeļas deenā, ku-

rā janvars; aprilis tajā pašā, kūjā jūlijs;
decembrs knfā zeptembrs. Februars,
marts un novembris ari eesākas veenās un

taīs pašās nedeļas decnās, turpretim maijs,
jūnijs un augusts dažadās nedeļas deenās.

īsais gads parasti beidzas tādi pašā nedeļas
deenā, kādā cesāeees. P< digi pēc katreem

28 gadeera kalendāri ir vecnadi.

Visgarākās un visīsākās

deenus gafn ms. '

0* (ekvators) . .
12 l2

10° 12 35 11 25

20* 13 13 10 47

30* 13 56 10 4

40° 14 51 99

50° 16 9 7 51

00* 18 30 5 30

66*32 (polarriņķis) ,
24

70° 65

80*
.

134

90* (pols) ....186

Pateesās saules deenā s. Tikai

4 reizes gadā: 3. aprilī, 5. jūnijā, 20. augu-

stā un 12. decembrī mūsu pulksteņi rāda

pusdeenu pateosās saules pus -

deenas brīdī. Tadē] ka mechanisko pulk-

steņu rādāmais laiks nevar pilnigi sakrist

ar laiku, kupā saule izect meridijanam cau-

ri, tad eevests tā saucamais vidējai*

laiks, vidējās deenā s.

Vidēja gada temperatūra dažadāa
1

veetas Eiropā.
Palermā 4* 18,2 O

t

Atcnā 4“ 17,2* V

Neapelē 4" 15,8*

Lisabone 4- 15,4*
Komā -f 15,3°
Ariesa -f- 14,8*
Florcneē 4" 14,5*
Konstanti nopelē + 14,3*

Marseļa {* 14,2°
Venēcija, Kolā + 13,7*
Madridē F 13,2°
Tuluzā F 12,7°
Mailandē 4* 12,8°
Tiflisā -f- 12,0°
Bordā -ļ- 12,1°
Nantē 4” 11.*

Lionā 4* 10,5*
Odesā, Briselē -f- 10*

Bukaresti -+■ 10°

Parīzē + 0,9*
Budapestā -F 9,7*

Londonā -f* 9,4°
(lenfē + 9,4°
Berlīnē 4- 9,1°

Vīnē, Prāgā -p 8,9*
Dresdenē 4- 8,5°
Fdinburga P 8,2°

Kopenhāgenā 4- 7,5*
Rīgā 4 5.!)°

Kristiāni jā 4’

Stokholmā -p 5,4*

Peterpilī -p 3,8°

TromzejŽ F 2,9°

Rīgā

pēdējos piecdesmit gados bijusi caurmērā

šāda mēnešu temperatūra (Celzija grādos):
Janvarī 4,t>°
Februārī 4,5*
Martā l,3°
Aprīlī 4* 4,2*

Maijā 4- 10,2*
Jūnijā 4* 16,1*
Jūlijā F 18,1*
Augustā 4~ 16,7*
Zeptembrī 4* 12,
Oktobrī P 9,3°

t Novembrī p 0,4'
Decembrī 3/ - • ,

Augstākā temperatūra saī laikā Rīgā bi-

jusi 3. aug. 1868. g. p 37*0., 18. jul. 1896. g. ļ
P 35*0. un 17. jul. 1901. g. 31,4*0.

Zemākais barometra speedeens, kamēr tas,

sūkts novērot, Bigā biji* 20. janv. 1863. g-j
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' — 718,3 mm. 12. febr. 1894. 720,7 inm,

6. dec. 1895. g. 722,2 mm. ~Tļ/ 1
/ f v

Augstākās būves pasaule. *._
4

Kifeļa tornis 300 metri.

Hudzona tilta torņi Ņujorkā .
175

.

Amerikas brīv. peemineklis Va*

ļ šingtonā 169
.

i Tautas muzejs Ttirina «... 164
„

Pilsētas valdes nama Filadelfijā 163
*

iMinstera Dimā 161
„

j Ķelnes dombaznica
..... 156

*

ļßuanes katedrāle Francijā . .
151

„

jl. Hamburgas Nikolaja baznīca 147
„

īd Strasburgas minsters
...

142
„

Heopsa piramide Efciptē . . ,
138

m

Tetera bazniea Romā .... 138
.

Stefana baznīca Vīnē
. . . « 137

„

Hefrena piramide Ēģiptē a ,
133

„

Miķeļa baznīca Hambnrgā . ,
133

m ,

Mārtiņā bazniea Landshnte
• 132,5 „

Linčas dombaznica 129,5 m

Tetera bazniea Rostoka
...

126
„

Minsters Freiburgā, Bavārijā .125
*

Pētera baznīcas tornis lligā . . 123,5 *

", Marijas bazniea Libekā
, . , 123,4 „

Katedrāle Antverpenē , . ,
123

„

Katedrāle Salsberijā .... 122
„

Arstneecīskas ziņas.

Sirdspuksteenu skaits minot ē.

Jaunpeedzimušam 130—140

1 gadu vecam 120—130

2 -

■- 105
3 > 100

M tr ••«..•*-
97

5
„ „ 94—90

ilO „ „ op 90

78

{ 15—20 gadu vecam . . . . » \ 72

20—25
„ „ ..... /0

25- 50
u m

70

00
„ „ '

‘

68
30

„ „ 74
80- 90

„ „ ap 80

' Elpojeenn skaits minūtē.

5 gadus vecam
. . ap 26 clpojeeni.

15-20
„ . . .20

20- 25
„ „ ' . . . 18,7 > „

25—30 . . ...
10 :

30—50
. „ . . . 18,1 *

0

, Cilvēka mūža garums.

Kas līmējas uz dzimuma eespaidu uz

cilvēku mirstību, tad pastāv vecas, pa daļai!
vēl tagad apstrīdētas domas, ka visos vecu-;
mos vīreeši mirstot vairak nekā sceveeši.-

Bet jannakee pētijnrai māca, ka ab ej u d z i->

mumu mirstība ir vispārim
veen a d a un varbūt tikai visai neecigā
kārtā veena no otras atšķiras. Jaunakee pē-
tījumi pat uz to norāda, ka seevectes, kas

pārsnecgušas 45. gadu, caurmērā nodzīvo

leelaku vecumu, nekā vīreeši. Lauliba,
pēc Bertilona pētijumeem, dara daudz lee-

laku eespaidu uz vīreešu, nekā uz seeveeiu

mūža garumu, jo 25—25 gadu vecumā pee

preceteem vīreešocm mirstiba ir 6 no tūk-

stoša, pee nepreccteem 10 no tūkstoša,

pcc atraitņeem pat 22. Turpretim pee appre-

cētām seeveetem, jaunākām par 25 gadeem
mirstiba ir leelaka, nekā pee neapprecētām
šaī pašā vecumā. Dzīves mūža mērenās

joslās ir caurmērā gapiks, nekā karstās

vaj Tā Vācijā, Anglijā, Holandē no

1000 cilvekcem caurmērā 77 sasneedz 60.

dzīves ga<lu, Dānijā 84, Zveedrijā 88, bet

Norvēģijā pat 90 cilvēku. Kreevijā zcemeļ-
neeki nodzīvo gafaku mūžu, nekā deenvid-

neeki. Austrālijā un Portugālē izuāk 60 ga-

dus vecu cilvēku skaits tikai 71 uz tūkstota,

Spānijā 58, Orceķijā 56, Austrum-Indi.iā,
eik tāļ izzināts, tikai 40 un Doenvidns-Aine-

rikā canrinērā 50. Leelakais 60 gadu vecu un*

vēl vecāku ļaužu skaits atronas Francijā:
127 no tūkstota, bet Īrijā 105. Boz šaubam

eevērojamu eespaidu uz cilvēku mūža garu-

mu vaj īsumu dara viņa nodarbošanās.

Kaspers jau senākus laikus saī ziņā izdarijis
izpētījamus, uzzīmēdams 10,000 cilvēku mū-

žu garumus sakarā ar šo cilvēku darbibu.

Viņa iznākums šāda:

no 100 teologeem sasneedza vaj pārdzīvo-
ja 70. gadu 42,

no 100 lauksaimncckeein sasneedza vaj
pārdzīvoja 70. gadu 40.

no 100 augstukeem eerēdņeem sasneedza;
vaj pārdzīvoja 70. gadu 35,

no 100 tirgotajeem vaj rūpneckeem sasncc-f

dza vaj pārdzīvoja 70. gadu 35.

no 100 zaldatecm saaneedza vaj pārdzīvoja
70. gadu 32,
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no 100 apakšecrcdņeem sasneedza vaj pār-
dzīvoja 70. gadu 32,

no 100 advokateem sasneedza vaj pārdzī-
voja 70. gadu 29,

no 300 inākslineokeem sasneedza vaj pār-
dzīvoja 70. gadu 28,

no 100 skolotajeeru sasneedza vaj pārdzī-
voja 70. gadu 27,

no 100 arsteem sasneedza vaj pārdzīvoja
70. gadu 24.

Visleelukā mirstiba novērota pee vecs-

nicneekeem, un proti visos vecumos,
kas bez šaubam pecrāda alkohola leo-
lo kaitīgumu veselības ziņā.
Ka alkoholam faktiski leels eespaids uz cil-
vēka mūža garumu, peorāda visgaišak no

angļu dzīvibas apdrošināšanas beedribas
„Sccpter" klajā laistās ziņas, kas savāktas,
dibinotees uz daudz gados mirušo beedribā
apdrošināto pretalkoliolistu un alkoholistu
cilvēku skaita. Izrādijces, ka no atturibncc-
keem miruši tikai 58%, kamēr no neatturib-
neekeem 80,8 proenti. Ļoti dažadas ir do-
mas par ārstu mūža garumu. ITenak vispā-
rini bij izplatijušās domas, ka ārstu mūža ga-

rums caur caurim ir par 20 gadecni īsāks,
nekā garidzneeku mūza. Bet jaunakeo pētī-
jumi leekas «izrādām uz to, ka ārstu leelaka
mirstība, vismaz tagadējos apstākļos, nav

pcerādita, un ka ārstu dzīves apstākļi nav

tik nlabvēligi, kā ngrak vispārini dornaja.
Zelta un sudraba leetu pārbaudīšana.

Zelta un sudraba leetu īstenības un verti-
bas pārbaudisanu un noteikšanu iz-
dara visvoenkāršaki ar ūdeni. Sidrabs sver
desmit un zelts deviņpadsmit reizes vairak,

nd<ā ūdens. ne visai leolti trauku, līdz
maļam pilnu ar tīru ūdeni un nosver uz gra-
niu svareera. Svara izr. kūms būs j)eem. X.
lad trauka eelaiž pārbaudāmo leetu. Par
trauku malu pee lectas nogrouidošanas pār-
plūst t;k<!uud/, ūdens,- cik lecis ir trauka
kubiksatura. Trauku ar ūdeni un leetu atkal
nosver un dabunant svaru y. Nu ņern daiktu
no trai ka un nosver trauku ar atlikušo ūde-
ni, apzīmējot šo svaru poem. ar z. Atņemam
/. no x un dabunain izlijušā ūdens svaru

v. Atņemot z no y, dabunam pārbaudāmas
ie-etas svaru = t. Lai izzinātu, cik reizes ioe-
ta arungaka par tikpat daudz ūdens, t. i. lec
tas l.ā saucamo specifisko svaru, izdalam t.v.
Izrāda» prom. ka attoecigā zelta leeta nav

glnži »9 reizes smagaku par tikpat ūdens, oi-
te< in vārdeem, ka tai ir pcc maisījums no cita
metālu. Ja kā šāds pcemuisijums ir parasts
un vajadzīgs, tad no svara ir uzzināt tikai,
vaj viņš nav leelaks par nolikto mēru. Jaiz-
zin, kādu procentu iztaisa peetnaisijumeern.
Ja loctas s[»ecifiskais svars pee pārbaudīša-
nas iznācis 15 reizes leelaks par tikpat
ūdens, tad rēķinam sekosi: 15X100=500:
J9 78,94. Atņemot 78,94 no 100 dabunam,
ka leeta ir apmēram 21 proz. veeglaka, nekā
tai vajadzētu būt, ja ta būtu tīra zelta. Pee-
ņeinsim, ka leeta sver 120 gramu. §is skait-
lis jadalu uz 100, tad jareizina ar 21 un iz-
nākums juatņem no pirmajeom 100 grameem.
Dabunam 100—(120:100=1,2 X2l =25.2)=

94,8 gr. zelta. Pārējie 120 gr.—94,1 gr.

25,2 gr. ir pee jauktā metālā svars. Ja pār-
vedam gramus procentos, tad dabunam
94,8X100=0480:120=79 proc. Tā tad pār-
baudīta leeta ir 79% tīra zelta un 21% pee-
maisijuma. Jo mazaks leetaa specifiskais
svars, jo leelaks ir peemaisijuma. Apzeltitu
vaj*a leetu speifiskais svars ir mazleet vai-
rāk par 9. Vara sp. svars ir 9, svina = 11,
alvas = 7. Tas īpaši krīt svarā pee sidraba
leetu izmeklēšanas.

Lopu grūsnibas un putnu perēšanas kalendārs.
Vidējs gfusnibas laiks ir:

zirgeem 48 »/a nedeļ. jeb 340 deen.
(vismazāk 310, visvairāk 410 d.);

ēseļeem drusciņ ilgāks, nekā
zirgeem;

govīm 40 V* nedeļas jeb 280
deenas (starp 240 un 321 deen.);

aitamunkazam gandrīz 22 ned.
jeb 154 d. (starp 146 un 158 d.);

lūkam pāri par 17 nedejam jeb
120deen.(starp 109 un 183deen.;

suņeem 9 nedējas jeb 63—«5

decnas;
kaķcem 8 nedejas jeb 56—60

deenas;
vistam perējamais laiks ir 19 līdz

24 deen.,visvairāk gan 21 deena;
tītarecra 26—29 deenas;
zosim 28 —33 deenas;
pīlēm 28- -32 deenas;
Daložeen. 17—19 deenas
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Sā- Beigums Sā- Beigums

zirg. govim aitam cūkām
1 j zirg. govim aitam zūkam

janv. decbr. oktbr. jūnijā ļ aprilt martā febr. decbr. aug. jūlijā
1 6 12 8 30 8 10 17 8 5

maijā 11 13 20 11 8

4 9 15 6 3 14 16 23 14 11

7 12 18 9 6 17 19 26 17 14

10 15 21 12 9 20 22 29 20 17

13 18 24 15 12 janv.
16 21 27 18 15 23 25 1 23 20

19 24 30 21 18 26 28 4 26 23

nov. ļ martā

22 27 2 24 21 29 <! 2 7 29 26

25 30 5 27 24 aprillļ zept.

Ijanv.
I'6lo 1 29

2 8 80 27 ļ aug.

jūlijā 4 ! 9 13 4 1

5 11 8 30 7 12 16 7 4

jūnijā 19 15 19 10 7

8 14 6 2 13 18 22 13 1 10

6 11 17 9 5 16 21 25 16 13

9 14 20 12 8 19 ' 24 28 19 16

12 I 17 23 15 11 22 27 31 22 19

15 20 26 18 14 febr.
18 23 29 21 17 25 30 3 25 22

decbr. aprill
21 2 24 20 28 2 6 28 25

24 19 5 27 23 maijā oktbr.

3
'

1 5 9 1 28

,27 ļ 1 « 30 26 4 8 12 4 31

Hartā aug.
2 4 11 2 29 7 11 15 7 3

jūlijā 10 14 18 10 6

ft | 7 14 5 6 13 j 17 21 13 9
It, : 20 ļ 16 ļ 12 j231 28 3 23 ļ2O
19 (ļ 23 24 19 15 26 81 6 26 23

22 ļ26 27 22 18 aug.
martā 29 3 9 29 26

25 |29 2 25 21

| maijā ,zept. febr.
28 2 5 28 24 1 6 12 1 29

81 5 8 31 27 janv.
4 9 15 4 1

jūnijā nov. 7 12 18 7 4

8 8 11 3 80 10 15 21 10 7

,
okt. 13 18 24 13 10

6 11 14 6 3 16 I 21 27 16 13

!9J 14 17 9 6 19 24 30 19 16

12 17 23 12 9 jūlijā
15 20 26 15 12 22 27 3 22 19

18 28 29 18 15 25 30 6 25 22

, april! 28 9 28 25

11 26 1 21 18 zept.
14 29 4 28 21 okt. ‘ 2 martā

jūnijā 1 5 12 8 28

17 1 7 28 24 4 8 15 6 81
80 4 10 80 27 febr.
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Sā- | Beigums Sā- I Beigums
kumsH—: : : rr

— kūms —

r :i—r r”=r—
H zirg. govīm aitain cakām ļļ zirg. govīm I altam l cukam

1 I I 7 ļ 1 l | lb 9 3

Jolijā decbr. 10 14 21 12 8
8 7 18 3 80 13 17 24 15 9

<. nov. 16 20. 27 18 12
8 ļ 10 16 6 2 19 23 80 21 16
9 13 19 9 5 aug.

12 16 22 12 8 22 26 2 24 18
16 19 25 15 11 26 29 5 27 21
18 22 28 18 14 oktbr.

maijā 28 2 8 80 24
21 25 1 21 17 aprīli
24 28 4 24 20 81 5 11 2 27

jūlijā
27 1 7 27 23 nov. marti
80 4 10 80 26 8 8 14 6 2

•ug. janv. 6 11 17 8 6
2 7 13 2 29 9 14 20 11 8

dec. 12 17 23 14 11
6 10 16 5 2 15 20 26

.

17 14

8 18 19 8 5| 18 23 29 20 17

11 16 22 11 8

14 19 25 14 11 21 26 23 20
17 22 28 17 14 24 29 4 26 23

20 25 31 20 17 28

nov. nov. zept. aprill martā dec. nov. maijā aprīli
27 1 7 29 26 18 22 20 16

maijā okt.
80 4 10 2 29 21 25 1 23 19

dec. aprill 24 28 4 26 22

8 7 18 5 1 dec.

,

6 10 16 8 4 27 1 7 29
9 13 19 11 7 jūnijā 25

12 16 22 14 10 30 4 10 1 28
15 19 25 17 18

Lopu apeešanās kārība.

Apeešanās Kad neapvaislotas, Pēc Btne&anks atkal
kāriba tad apeežanks kāriba parādas apeešanks
pastāv: atkārtojas. kāriba.

stundas

kēvcra.
. .

24—86 pēc B—lo deenam pēc 14 deenam
govim . . . 24—36

„
21—28

„ „
28

„

aitam .. . ļ 24—36
„ 14—21

„ „ 158
„

Cūkām. ~ || 85—40
n

21 —28
n „ 6—6 nedēļām.
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Caurmēra apvaisļošanai derīgi:

ērzelis no 6.—15., ari 20. gadam,
ķēve „

4.—12. gadam,
bullis

„
2.—5.

„

govs „ l‘/a— 10.
„

kuilis
„ 1.—3., ja daudz, 4. gadam,

cūka
„ */< —7, „ „

8.
„

teķis
„ V*—6. gadam,

aita
„ »/j—B. „

Uz veenu vīreešu kārtas lopu brīvi pārojotees skaita
caurcaurim seeveešu kārtas lopus:

pee zirgeera 34—40 gabalus,
„ govitn 40—50

„

„
aitam 85—40

„

„
kazam 60—80

„
(
„

cūkām 25—30
„

pee vistam 15—20 gabalus,
~

līlareem 5—12
„

„
baložcero l

n

„
zošira 5—R

w

„ pīlēm 10—12 >
„

Peena daudzums un viņa tauku saturs pee galvenākam
leellopu sugām:
....

. tauku satur* uz 100 mārc. dzīva
gadā dod stopu

prQC ,vara peena māro.
Hollandes sugas govs 2000 —5000 2—3,1 550—700

Zimentales „ „ 1600—2600 4 280 —450

Holmogonu „ „
2000—4000 1,5 3,5 450

Angelnas „ „ 1800—2400 3,3 540

Leel-Krecvijas sug. „
800—1200 B—78 —7 850—465

Algavas „ „ 1500 -2400 4 400 —550

Džersejas
„ „

1100—1400 4—6,5 -600 —700

Ukraines
„ „

300 —800 4—6 1J o—2oo

Breitenburgas „ „
2000—3000 3,5 587

Svara zudums, kas ceļas caur lauksaimneecibas ražo-
jumu uzglabāšanu.

Labi cenākusēs un sausa labiba zaudē, klēti sabērta, no sava

svara pēc 2 mēncšcem i ļj procentu un, veselu gadu uzglabata,
veenu procentu. Ja turpretim labiba jauna vaj mīksta, tad svara

zudums ir divi un trīs reizas leclaks.
Labā laikā sauss eevākts secns zaudē pusgada laikā s—lo5 —10 proc«

bet sliktā laikā eevākts 10—18 procentus no sava agrakā svara.

Ari kartupeļus uzglabājot ceļas eevērojami svara zudumi.
Pēc daudzkārtigcera izmēģinajumccm atrasts, ka kartupeļi zaudē
caurmērā ik uz 100 mārciņām no oktobra beigām līdz novembra

beigām mārciņu, līds decembra beigām jau 3 mārciņas, līdi
ianvara beigām 4 mārc., līdz februāra beigām 5 1/* mārc., līdz marta

beigām 6‘/a mārc., līdz aprija beigām 8 mārc., līdz maja beigām
(stipri sadīguši) 10 mārc., un līdz jūnija beigām (savītuši) pat 1*
mārc. no sava svara.

Pec pārdošanas un pirkšanas šāds lauksaimneecibas ražojumu
svara zudums ļoti jaeevēro. Tā peemēram ja rudeni par bir-
kavu seena 4 rbj., bet pavasari (pēc) pusgada) maksatu par to pašu
seenu 4 rbj. 25 kap., tad tomēr eenestgaki jau pārdot rudeni. Jo
peeņemot svara zudumu ar 10 procenti, tad seena daudzums, kas
rudeni svēra 400 mārc. (1 birx.), pavasari svērs tikai 360

par kurām, skaitot 4 rbļ. 25 kap. birkavā, dabūsim tikai 3 rbj.
82 */a kap., tā tad 17 J/a kap. mazak, nekā kad būtu seenu jau ru-

deni par 4 rubļeera birkavu pārdevuši.
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Zirga vecuma noteikšana pēc zobeem.

Pfee vecuma noteikšanas jaizšķir: pecna jeb kumeļa zobi, kup *ep

mesti, un pastāvigee zobi.

Vecums.

6 nedeļas Divi pāri peena prcekšzobi (2 lūkšas un 2 vidus

zobi) atronas apakš- un augšžokļos un 12 pecna

dzerokšļi.
B—9 mēn. Peeronas trešais pāris peena preekšzobu (2 stūra

zobi) abjos žokļos.
10—12 mēn. Katrā rindā eeronas pirmais pastāvigais dzerokslis.

l*/a—2 gad. Tapat un vēl peeronas otrais pastāvigais dzerokslis

katrā rindā (5 dzerokšļi tagad katrā rindā, pavisam 20).
2‘/a gadā Pirmais pāris peena preekšzobu (lūkšas) pirmais un

otrais dzerokslis teek izmesti un viņu *>'cetās eeronas

pastāvigi zobi.

BV* tt
Otrais pāris pecna preekšzobu (vidus zobi) un tre-

šais dzerokslis teek izmesti. Peeronas vēl sestais

pastāvigais dzerokslis katrā rindā.

i'U * Trešais paris peena preekšzobu (stūra zobi) teek

izmesti. Lūkšu un vidus zobu malas jau pa daļai
norīvētas.

6 9
Lūkšu malas stipri norīvētas, grauds (dobums) gluži
sekls izlīdzinajecs. Stūru zobu malas sāk rīvetecs,

Eeronas ari ilkszobi.

8 w
Grauds nozudis (izlīdzināts caur rīvēšanos) uz apak-
šējām lūkšām.

7
„

Grauds nozudis uz apakšejeem vidus zobeem.

8
„ Grauds nozudis uz apakšejeem stūra zobeem.

9
„

Grauds nozudis uz apakšējām lūkžatn.

10 „ „ „ „ augšejeera vidus zobeem.

11
„ „ „ „ „

stūra zobeem.

Ber tam jaecvēro, ka zobu virsus caur norīvēšanos peeņem
citādu veidu. Lūkšu virsus, no 6. —12. gadam ir šķērss ecapaļš

caurmērs no labās uz kreiso pusi ir Icelaks, nekā no preekšas
uz pakaļu; tāds pats zobu virsu veids un caurmērs pastāv pee
vidus zobeem no 7—13. gadam un pee stūra zobeem no B—l4.8 —14.

gadam, 12. gadā lūkšu, 13. gadā vidus zobu un 14. gadā stūru

zobu virsotnes pārvēršas no eeapaja veida apaļā veidā. 15. gadā
ir visu preekšzobu virsotnes apaļas. 18. gadā lūkšas, 19. gadā
vidus zobi un 20. gadā stūra zobi peeņem trisstūrigu veidu.

Prcekšzobi šinī vecumā paceļas r.o žokļa kaula daudz slīpāki un

zobi nesaeetas vairs veens ar oiru tik cceši kopā. Ar 24. gadu
zobu virsus pāreet eeapaļā veidā, caurmērs no lab&» uz kreiso pusi
ir mazaks, nekā no preekšas uz pakaļu.



Govs vecuma noteikšana.

Vecums.

4 nedēļas. Ir visi peena prcekšzobi.
6—B mēli. Eoronas pirmais pāris dzerokšļu,

15—18
„

Eeronas dtrais pāris dzerokšļu.
ib —24

„
Pirmais pāris peena prcekšzobu teek izmerti ua

viņu veetā ēeronas paslavigee zobi.

24—30
„

Otrais pāris peena prcekšzobu inainas ar pastām
vigecm zobcem un peēronas vēl trešec dzerokšļuzobi

80—36 „ Maiņas pirmce dzerokšļi.
86—43

„
Mainās trešais pāris peena prcekšzobu.

42—48
„ Maiņas ceturtais pāris peena preekšzobu.

Govij ir pavisam 8 preckšzobi, kas visi atronas apakšžoklt.
Bez tam govu vecumu var nosacit pēc ragcem. Govij grūs-

nejuma laikā ragi neaug; pēc atnešanās tee atkal aug, top gapilci
un resnāki, caur ko eeronas riņķi. Skaitot šos riņķus, varam no-

vērot, cik reizas govs atnesusces. Govs atnesas apmēram pirmo
reiz pēc 2—3 gadcem; ja nu šos I—3 gadus peeskaitam pee riņķu
skaita, tad dabunam apmēram govs vecumu.

Deenā caurmērā var padarit sekošus darbus:

F
r ccgla zem'? 1Smagi zeruft

pūrveclas. pārveda*
X”SOMS3SBMHBBBSBSSS3fIfI|

1,25 1

1,5 2 1,25 l,ft

„
divicinošu arklu 4 3—4

„ „ kārtojumā 2,5 1,8
Sēklu eeaj-ot ar veenjuga arklu 2 2

„ „ „
pārjūgu ckstiypa*oru . . .

10 —l2 10—12

Izdzīt vagas preekš kartupeļu stādīšanas.
. 3 2

Kartupeļus apart ar veenjūga arklu
... 4,5 3,5

Āboliņa lauku lobit ar četi lemešu arklu.
.

3—4 2,5—3
Noecct ar koka ecešam (divjūga) .... 9 16 9—lB

„ „
dzclzu

„ (trijjūga) ....
12 10

Noruliet ar gludenu kūleni 16—20 10—12
.

Ar platsējmašinu apsēt ........ 13—15 13 —l5

„
rindusējmašinu ap„ēl 10—12 10—12

„ pļaujmašīnu nopļaut zeemaju * 12—14 12—14

n n „
vasareju 14—18 14—19

w n „
zāli | 12—16 12—lfl



Veenft slrādneeks doenā caurmērā ?»r padurit:

Mēslus izārdit
. • • • . • . I—*l'ļi purveeta*.

Kartupeļus novākt 0/» —o,i „

Zcemaju nopļaut 1^»—2
„

Vasareju nopļaut ••••• 2
„

Saseet kūļos un uzstadit tos 0,7—1,» „

Saveldrejušos ābulu nopļaut • 0,7» „

Nesaveldrējušos . . 1,»—2
„

Pļavu zāli nopļaut. ..•••••••• l
t
<—2

*

Sēklu izsēt 9—12 mēru

Kartupeļus izstādit ••••••
9—14

„

Kartupeļus novākt, leelus •••••••• 10—14
„

„ „
mazus .10

w

Linus nokulsi lf J»—2 podi.
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Laukkopiba.
Kas prasams no labas sēklas.

Par labu sēklu zemkopis uzskata tādu, ku-

ra zemē eekaisita ottīstās spēcīgos stādos un
dod augstu ražu. Sēklai jabūt pilnīgai, ar

visām viņas sastāvdaļām. Ja viņai ar neuz-

manigu kulšanu jeb no leekežeein kukaiņeem
dīglis, tad tai nav nekādas vērtības.

Vaj sēklas veselas, to var eekārtot jau veen-

kārši apskatot, jeb vēl labak, apskatot ar pa
vairojamo stiklu. Veselās sēklas var nošķirt

o maitātām, ja eeber sēklas ūdenī. Veselās
lOgrimst, maitātās peld virsū.

Sēklai jabūt gatavai. Vispārīgi sēklu var

ieņemt par gatavu, kad ta veegli atdala» no

gtada. Sēklai jabūt ari dzīvai. Sēklu dīgliši
beeži jau laukā, kad labiba stāv

lalikta stirpās. Beežas leetus gāzes ar pār-
maiņus sauli nāvē digļus. Nāvē ari parazitu
tēnites, uzbrukdamas mitrai sēklai. Ari ar

ucuzmanigu žāvēšanu nonāvē sēklas dīgļus.
Pee žāvēšanas telpu temperatūra nedrīkst
būt par daudz augsta.

Mitrums sēklā ir veens no nepeeceeša-
meem dīgšanas vcicinatajeem, tāpēc sēklas
dīgšana teek aizkavēta, ja viņām ir ceeša,
ūdeni cauri nelaidoša sega. Lai atveeglotu
ūdens eekļūšanu sēklās, tās pirms mērceša-

uas berzē ar parupjam smiltīm; smiltis sa-

skrambā segu, pee kam dīglis un barības krā-

jumi sēklā daudz neceeš. Eeteic ari sēklu

plaucešanu, eeberot tās dažas minūtes kar-

stā ūdenī. Ilga plaucešana tomēr nonāvē

dīgļus. Plauccšanas i’gumu izmēģina ee-

preekš pee neleeta sCkbcr daudzuma, pārleeci-
notees pee tara, vaj visas sēklas dīgst. Vāro-
ša ūdens veetā leeto ari stipras skābes.

No mājas sēklām dabūto augu saturs bce-
ži veen izrādās augstāks par eevesto sēklu

saturu, ja veen sēkla mājās kārtigi
sens un glabata. īpaši tas sakams sakņu
sēklu. Visnoderigaki sēklai teo stādi, kas da-
būjuši vnirair saules un visagrāk nogatavo-

jušees. Kūpigi, ar dažadu šķirotāju palīdzību
atdalama nezāļu sēkla. Smagākās sēklas dod

veenumēr spēcīgākus, ražigakus, agrineja-
kos augus, lzrādijees, ka leelās sēklas paceļ
ražu par 20—22% pret parastām seklam.
Teicamas īpasibas ir novērotas pee seklam

ar leeleem dīgļeem. No sēklas ārpuses dīgli
var novērot tikai pee labibas graudeein
(kveešoera, rudzeem), kā eeapaļu krunkaiņu

laukumiņu vcenā sēklas galā. Jo lcelaks šis

laukumiņš, totocs leeluks ari sēklas dīglis.
Zināmā nozīme ari sēklas krāsai. Peem.,
oeskata, ka kveeši ar dzelteneem graudeem
izturīgāki pret mitrumu, kā bālganee graudi.
Zaļgani pclekce rudzi dod izturigakus steeb-

rus, pilnākās vārpas un ātrāk nogatavojas kā

gaiši-dzeltenee rudzu graudi, kuj-i tomēr dod
leelaku ražu un vairak miltu. Tumšee mee-

ži izlurigaki par parastajeem dzelteneem.
Ari tumšās auzas izturigakas par dzeltenām.
Tumšo labibu cilvēku barībai nemīl tās krā-
sas dēj, bet ta būtu kopjama lopeem.

v Komposts saimneecibā.
Pee saimneecibu atjaunošanas Kurzemē

un Vidzemē kūts mēslu būs ļoti maz, un

māksligos ari varbūt tik drīz nevares ee-

gūt. Tāpēc no visleelakā svara būs kiāl
un ražot palīga mēslojumu komposta veida.
Visi atkritumi saimneecibā izleetojami kom-

postam, pee kam, lai šee atkritumi ātrāk

sadalītos, jakaisa kaļķis klāt. Komposta sa-

krājumi nedrīkst būt augstāki paj 3—3,5
pēdām un platumā 6—7 pēdas, lai kompo-
stam var peekļūt gaiss un siltums. Jaun-
pcenākošee atkriturpi kraujami grēdu pēc
vajadzības pagarinajot. Komposta krājumus
var pavairot, ja ņeui ap puspēdu beezu ve-

lēnu kārtu, virs. tās kārtu dedzinātā kalka,
tad kūdru vaj dūņas un grāvju zemi, tikpat
beezi, kā apakšējās velenas, virsū koku la-

pas un citus atkritumus, tad atkal kārtu kaļ-
ķa un Tomasmiltu. Pēc tam vēl var

kraut kārtu velenu un zemes vaj dūn»’-
koku pelnus vaj kainitu un vir***" >csl zem**

Pirmās velenu kārtas vcoia eeteļc ņemt, ja
Izi! iik—iffißrr;pcinc Komposta krājumus der

laiku no laika gp:a,.un ...— —Grēdas

jaapdēstī, lai saule un vēji pārak neizžāvē.
Pčc dažeem mēnešeem kaudze japārjauc.
Kcmoostam japārvēršas par veenadu rr.asu.

īpašus panākumus dod pļavu un ganību
mēslošana ar kompostu. Komposta sagata-
vošanai izieetojams no citeem dārbecm brī-
vais laiks. Labs Komposts dara kūtsmēslu

eespaklu. Tas satura neveen slāpekli, bet

ari kāliju, fosforskābi un kaļķi. Kompostam
ļoti derigi pelni, tamdēļ ka tee satura ecvē-

rojamu daudzumu fosforskābes un kālijā; ari

izplucināti pelni, kaut gan viņu kālijs pār-



gājis sārmā, noder kompostam, Jo fosforskā-
be viņās atlikusi vēl pilnīgā mērā. Nezāles,

kūjas izleeto kompostam, valaga eepreekš ap-

plucinat, lai zaudētu spēju, īpaš» kad

kompostu leeto lauku mēslošanai. Komposts
nogatavojas, ja tanī ir veelas, kas veeg'.i sa-

daļas, pēc 9 —lo mēnešeem, bet ja viņā ir

veelas, kas grūti sadaļas, tad pēc pāris ga-
deem Nogatavojeci komposts ir tumši krā-

sā, gluži irdens un izdod mēslu smaku. Grū-
tāki trūdošus preekŠmetus, kā sadauzītus kau-

lus, vecas ādas u. t t., mēdz raudzēt īpašās
mazakās kaudzitēs un tikai, kad tee iau vai-

rāk vaj mazat. sadalijušees. pee;*\ c leelaja:
kaudzei.

Sēkla un sēklas dīgstamais spēks.

Kā parasts klētī uzglabājot kvoesi, ru

dzi auzai i>i griķ’ derigi sēkla vēl pēt
.S—c gadctm zirņi un pupas pēi 5 ga-
.dee.in. turku pupa», vīķi uo lēcas pēc 3

gadcem, burkānu, linu un kaņepju sēkla»

'pēc 2 un 3 gadcem, tabakas, bcešu, magoņu
ua saulgreezc sēklas pēt 5 gadeem cigo-
ļriņc sēklai ]>ēi 4 gtrleen. »zl . r k »*. &i .
/sasalusi un atkal atkususi sēkla vairs

nedīgst: daļu meeži. turku pupas, zirņi,
(lēcas un lucerna kad sals sneēdzas poe
‘8 gradeem* auzas, pupas (parastas) vanaga
,nrņi kad sab aaueč&t*’ pe« 20 graooem

iViiu» cita sēkla, izmirkusi un sasalu»», dīg-
stamo spēku gan nezaudē, bet maitat ta to-

imēr maitajas. Sauss sēkla iztura tiklab
fteelu aukstumu, kā karstumu. Labība var

iātivot stundas ceturksiii %—IOC grādu
-

ū4em» &š gr. karsēj U*c.ii koMtMttā *?

,un tad vēl dīgst, zirņi, lecla gurķn (ķirbi-
in) un burkānu seklas tomēr nedīgst vairs,
kad sakarsētas līdz 80 gradeem. Mikli-

karstumā labība zaudē dīgšanas spēku
jau poe 75 gradeem. Vēl ļaunaks kar.ta

-4bdens: 45 grādu karsts tas 5 stundu laikā
vaj kūjām katram sēklas gran-

damī varigi: i.-.erži, griķi, saul-
(gTecžu Pasilts ūdens maitā
-nevecn vājākos dīgļus, bv’T ari
kua dUS&hjļt D-Zm ii» paknist
;(vajudxigl miklumā), līdi ko siltums pāri
Ipar 3 gradeem: kvcešeem, rud;ce(;aiT

Jecm, kaņepju, linu, magoņu, sinepju, lūeer-

zirņeem; rp 3un 8 gradeem: turku
jtveršccm (kukuruzai, maisam), snulgreezu
[un burkānu seklam, esparzetai un turku
{pupa i; starp 8 un 12 gradeem: tabakai,

e m. gurķeem. Leelakai» karstu ms,

1
_

zz*3i —T'2 flC^C£jTi

aužam, angļu raizālei, timotiņara, vīķeem,
vanaga zi: ņeem, sinepem, kāposteein, «radi-

seem, dilcm, burkaneem saulgroe.žeem. pe-
tersilcn. magonēm, lincem un tabakai;
30—35 grādi pupam, ābulam, lucrnai, zema-

jeom puķu kāposteem, griķeom, cigoriņecm,
spar£eļeem; 35—40 grādi leelajecm uu ma-

zajeem gurķeem. Graudus un sēk-
las žāve j < •> malšanai ri pārdošanai
var karstumu sadzīt līdz 9( gradeem, sākot

no 30—40 un jo zemāku, jo miklāki graudi;
sēklai žāvējot nav visa: lāga. ja siltums pā-
rak par 20 gradeem, ber pupam var būt ari
80—5f> grādu karstums I*h« sēkla. 15

grādu siltumā deedzeta, sāk pakaist: labība
un linsēkla» pēc I—2 deenara, mazee gurķi
pēc 3—4 deenam. Viss leelais graudu un

sēklu daudzums izdīdzis* labibai pēc B—4

deenam. linsēklām nr mauajeeir gurķeem
pēi 6—B deenan aoui: «ēklam i*—7 dee
nam. zirņeem, pupu?’! vīķeem, lecam pēc
2—3 deenara.

Melu pļaukas meežos, auzās, rudzos,
bet visvairāk kveešoe zemkopim dažu gadu
padara leelifdu skādi; iit šīt nelaime, katrs
lēti izsargaseeu. kad labību eeprceks etsunas

nobeicēs (izēdinās). To izdara tā:

Jaņem ik uz 180 stopeem sēklas pa 1 mārc.

vaja vitriola (pazīstamā blaušteina). Vitriol*

sagrūžams smalk izkausējams kārtstī ūdenī

ul sameisuzu- i w*li n-* tii oaucL. ūde

ņa, ka tas stāv jlteaL plaukstas teesu pāri par

eeberamo labibu. Uz 180 stopeem labibas

vajadzētu stopu 65 ūdeņa. Sēkla ūdenī
krcetn’ jaizmaisa. Pēc 12 stundām (ja labi-
la visa mfrh»- nēc 16 sēklt n» mārka

izņemama, plān izkieežāZUs un pt reizam

kreetni, pārvambma. Tēc kādām stundām
"to jan var sēt. "Bet iikai kveeši un auz.(Apmi-

čojami ar vitrijolti, Tneežeem -ņemams pa 2

mārc. angļi* zēvelskābor (sīdvaters sai-
dcwassei'i ik uz Dt stop uueņaLr-iHr japaturi»
tanī Irbibu stund»* 10—12.

Dažs "gribētu zināt, kas īsti ar šo meln-

plaukn k iti. Atbilde: J uplauku kaite
ceļas no kādas mazas mazītiņas sēnites vaj

—*<cpitfh i ar u bibu! augo** **.i*N;*pjai tai līdz

pa-Hjļņjbi::: uz augšu, līdz kemēr vārpās
graudt - OļjgrTīTkur izperināt savus mel-

Putekļus. Labibu kuļot ar šo
Tnednplftuku sēklu apput baltosi j|»audi,
un tos ncbeicCitur izsējot zo/nkopis pats sa-

dēsta zemē savu nelaimi nākamam gadam.
Beice melnplauku puteklišeem izmaitā dīgli,
labibu neaiztikdama.

Zemkopji jadara ari vēl uzmanīgi, ka

tādu lauks gabalu kur domā tam gadam
sēt labibuu kas jan pa laikam ceei no šīs

te», tā tad ne kveešu, no auzu, ne meežu, ne

rudy.ii zergl,

4



Izsējuma daudzums, gaidama vidēja raža (graudos un salmos) un graudu smagums.

ļļ Sēklas daudzums uz j raZa nj purvcata..

1 pūrveetu pudCs ! graudu> sak _ sa, mu> ,apUi _*'**,-
| rindu sējai IzKlaldu sējai 1 *?u ~ pudi. seena pudi
[ļr - ll 1 irj ■lr■■ ‘«——tt--■ iKa=,A.i m» r -■r ■—asaaWļ—P

Zeemas kveeši . r •. ļ 2 - 21/s 2 1/a~3 , /a 80 50 50—100 120 185

Vasaras kveeši |5 1/a—4 3 4 25 -40 40- 80 120—130

Zeemas rudzi . 1 2'/< *8 B—48 —4 30—50 50—90 110—125

Vasaras rudzi 2 l Ji -3l/a 8 1/* -*79 25 40 40 70 :00*~215
DivkanŠi meeži 2'/a—3 8-4'/a 80 40 4O -60 100—115

SeŠkanŠi meeži 2*/a —3 8 - 4 1/a 30—40 8 55 95 110

Auzas
. . . . . . . .

.1 1—2V4 21/*- 4 80 40 40 -60 65-90

Griķi . . . .j .. r . . .
I—1 1

a 179—27a 20-80 50- 70 80 100
Vīķi . .j .

.* 2 1/a—J 3-4 30 5) 45 75 U5—135

Pupas ......... 3—4 4—6 30-50 25 -40 125 135

Zirņi . . .ļ . . . . .
.I 2—279 2V9—B 30- 50 60- 90 125—130

Lini.
. . y r . . .

1 17a 179—3 9 15 10—20 110 -120

Kartupeļi ........ 30—60 180- 800 115—180

Lopi* beetes
. j : .. .

9—lo# 600 900 20C—cOO 9o 110

wOPw urķani . .'I .r . .
4—tt

H
500—80o 2Ci> -400 80- 100

(turmpš) . .
2—B 600—900 200 -300 80—loO

Sa”fc3na.> āboliņš .

I 6— 2 100—160 130—136
Saltais . , .

6-8 3-6 l3O-186
Ba.-taroa

„ ( ļ 3—lo B—ls ioo :80—136

Vajadzīgais sēklas daudzums preekš zaļ-
barības un papuves lauku apsēšanas.

Uz veenu pūrveetu.

Veeglā smilts -emē.

1) PeluŠķl 80 mārc.

Vīķi 40
.

Auzas 40

100 mārc.

Mālainā smilti un smiltaiņā mālā.

2) Vīķi 120 mārc.
Auzas

. .
40

,

100 mārc.
8) Zirņi. - . . , 80 mārc.

VTķ*
.

Auzas 40
.

160 mārc.

Augligā mālā.
Var set 2) un 3) un bez tam

4) Pupas 40 mārc.

Zirņi 60
.

Vīķi 30
.

Auzas
, 40

170 mārc.
5) Baltās sinepes (uz kūtsmēsleem) 20 mārc.

Visādās zemēs:

Rudeņa zaļbaribai;
6) Jāņu rudzi

. 100 mārc.
Smilšu vīķi
Zirņi 20 I
Vīķi .......... . 10

Meeži 20
#

Baltās sinepes 10
B

170 mārc.

Nākošu gadu no rudzeem un smilšu viķeera
graudi.
7) Agrai pavasara zaļbaribai rudeni jasēj:

Smilšu vīķi 90 mārc.

Jāņn rudzi vaj kveeši
.... 30

,

120 mārc.’
Rudzu peemaisijums agrakai, pee-'

maisijums vēlakai pļaušanai.
Āboliņa un zāļu lauku apsēšanai izmēģināti

un ceteicami Šādi zāļu maisijumi.
Aprēķins mārciņās uz veenu pūrveetu.

1) Mālainā smilts zemē.

divgndejaj 3—4-gadeiai
leetošanai. leetoSanai. '

Sarkanā āboliņa . .
15 mārc. 11 mārc.

Bastarda āboliņa. .
3

* 4
m

Baltā āboliņa ...
n

3
Franču raizāles

. .
3

9
3

„

Auzenes, salmenes
.

3
„

3
Kamola zāles...

m
3

Lucernas
.... „

8
.

24 mārc. 30 mārc.

2) Nabadzigā smilts zemē.

divgadejai 3—4-gadejai
leetoSanai. leetoSanai.

Sarkanā āboliņa . . 10 mārc. 8 mārc.
Vāšu āboliņa . . . 5

„

Bastarda āboliņa . .
2 4

m
Balti āboliņa ... 2

M
4



Timoteja .... 7
„

8
*

Franču raizāles
. .

5
n m

Auzenes 3
.

4
Kamola zāles

. . .
3

.
4

„

Lucernas
.... „

3

37 mārc, 35 mārc.

3) Augligā māla zemē.

divgadejai 3—4-gadejai
ledošanai. leetošan&i.

Sarkanā āboliņa . .
15 marc. 12 mārc.

Bastarda āboliņa. . 3
„

4
.

Baltā āboliņa ... „
3

.

Timoteja ....5
.

5
„

Franču raizāles
.

2
„

2
.

Auzenes 3
.

3
.

Kamolu zāles
. . .

2 3
„

Lucernas
, . .

m
3

30 mārc. 35 mārc.

4) Dumbraina zemē.

divga te ai 3—4-gadejli
ledošanai. leeto&anai.

S?rkanā āboliņa . .
2 mārc. 2 mārc.

Bastarda āboliņa. .
8

,
8

»

Baltā āboliņa . . .
3

„
3 #

Franču raizāles
. .

4
„ *

Timoteja 7
M

9
9

Auzenes
9

4
m

Kamola zāles
.

6
„

4
m

30 mārc. 32 mārc.

Preekš sēklas jasēj katris āboliņš pa sevi

tīrs.

Sarkanais apm. 12—15 mārc. uz pūrveetu.
Bastarda

„
9—12

„ „ m

Baltais
„

8 —lO
„ m „

Pee vidējas ražas noņemam no lauka Sk no pūrvectns augu barības veelas mārciņās.

Slāpekļa ļļ Fosforskābes Kālijā

Sx - V*
. II V)

.
V)

etee augi: o w I o cr o <n
*~o O . ļļ o • *o o

š s L 'ā. g s '§. I: ā ā 'S.
b/3 o) ļ bJ3 c/) m. fc/T

rudzi J22—3l* 10 -13 1 32—44 lo -15 4—7 [ 14—22 7 - īoļ 18 -19; 27 -29
kvceši ļļ 26—39 9-14 35 —5B 10 -15 4-7 14—22 7 9 13-19 20- 28
vasaras kvceši

. .
20—27 8-11 28—39 9 11 3—4 12 15 5-7 17 20 22-27

meeži 13- 23 6—1520 38 6- 11 2 4 B—l5 1 4- 7 9 fi2 13-29
auzas ļ'2o-30 7—l2' 27-42' 7 10 3—4 10- 14, 4 7 12-30 16-27
griķi .J 7—15; 12-23 19-38' 3 6 6-11 9—17 2-3 21- 31 23—34
lini j 6—12 j - ļļ 3 6 4 13 7 19 2-5 11- 31 13-36
zirņi 127-56 12—24 39—80 7 13 4—B j 11-21 7-15 11-23 18 38

kartupeļi ....ļ3o 35 I 14 —26 50—90
sarkanais āboliņš . | ļ 70—125 (20 36]

Cik dziļi sneedzas zeme augu saknes?

I, Dziļums, līdz - Lcelakais vai-

i kuj*am saknes rums sakņu
sneedzas izplatīts
caurmērā dziļumā no.

Rudzu 1 12—24 cel. 9 cellas
Kveešu 12—24

.
7

.

Meežu 12—24
.

7
.

Auzu ļ 21 —39
.

9

Linu ļ 12—24
.

6

Āboliņa . , | 78
,

12
•

Zirņu ļ 21—30 , 12

Timotiņa .•. # , ļ 12— 24 ,
0

Iz šeem skaitļeem redzami aj-amās kārtaš padziļināšanas labumi,
jo labaki saknes var attīstitees, jo bagatakas ražas.

Pee daodzgadejeem augeem saknes visspēcīgāki attistas pirmā aug-
JttNLiredĀt
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Kas jaeevēro mākslīgus mēslus eepērkot.
Mākslīgus mēslus eepērkot japrasa no

pārdēvēja zināmā garantija; tā pcem. eepēr-
kot Čilizalpetri jagreež uz ta slāpekļa
saturu uu jazin, vaj t?s nesatur

kāliju, kufŠ jau 1—2°ļo peemaisi’umā nonā-

vē augus. Tomas miltus eepērk' t jaeevēro,
cik tee satur citronskābā amonjaka kūstošas

fosforskābes un cik smalki tee ir. Tomas

milteem jabūt tik smalkeem, ka 75°t o no

teem jaeet cauri Ns 100 sectam. t. 1. caur

0,2 m.lti. leeleem seeta caurumcem; teem

jasatur cjtronskabā amonjakā kūstošas fos-

forskābes ne mazak kā Bo°o.
Zi p 3t fosfātu eepērkot jaeevēro, cik procen-

tus ūdenī kūstošas fosforskābes tas satur.

Ari tas jaeevēro, ka labak eegādatees augst-
grodigus zuperfosfatus un Tomas irs Itus nekā

zemgr idigus, jo pirfnajee spējāki darbojas un

kustošā fosforskābe tanīs iznāk samērā lētā-
kā.

Kainitu un kālijā salis pērkot jazin, no ku-

reenes tee cēlušees. Par labakajām ir izrā-

dījušās no Stasfurtes Kālijā Zinnikata ražotās

salis; kainits satur 12,8°j0 kālijā (galvots
12,4°0) un 30°ļo kālijā sāls 30,G°ļo (gal-
vots 30,0°j0).

Tālāk jaeevēro, ka labak eepirkt māksligus
mēslus no apzinigeem tirgotajcem, kufi galvo
par pārdoto mēslu labumu un leelakas parti-
jas mēslu eepērkot der likt tos ķimiski ana-

lizēt.

Kā izpaltdzetees mākslīgu mēslu ziņā.
Sagaidams, ka pēc bēguļu mājās atgree-

Šanās pee pirmās lauku un sakņu* dārzu ie-

strādāšanas rasees grūtības ar mēsleem.

Tukšajās mājās trūks kūtsmēslu un kompo-
sta un ari māksiigu mēslu peegādašana peo-
teekamā vairumā deez vaj būs uzreiz eespē-
jama. Visvairāk māksligu mēslu un visee-

nesigaki izlocto sakņu mēslošanai. Tā kā

saknēm no šeem mēsleem visvairāk svarā kā-

lijs, tad varam leetot pašu ražotus minerāl-
mēslus, proti p c 1 nu 8. Tee jakrāj, cik tik

veen eespējams un jakaisa sakneni un kar-

tupeļiem. Te© gan nerādīs tik ātras un pil-
nīgas sekmes, kā māksligee kālijā mēsli,
bet eeguvums no viņeem būs labs. Pelnu

grūti izmantojamā fosforskābe javeicina ar

sakņaugu rūpigu apstrādāšanu un beežu ru-

šinašanu. Uz pūrveetu sakņu var dot līdz
20 pudu labu pelnu un ja tās ari dabigeem
mēsleem peeteekoši mēslo un rūpīgi apkopj,
tad veeglakā zemē nebūs peo tādi mēsloteem
nn māksligeem fosforskābeem mēsleem ba-
roteem burkaneem loela starpība. Pelnus

iDeteicams izkaisīt labi agri, pat kad vēl

iHicegs uz lauka. Pelni palīdz ari kūtsmes-

leem sadal itees, tāpēc eoieicami, ka kūts-
mēslus eearot, pelnu mēslojums ari jau
būtu uz lauka.

Pārleezigi bagatigs pelnu mēslojums ari !
nav noderīgs, jo pelnu īpašibas stipri svār-'

stās, gan pēc malkas, no kādas tee dedzināti,
gan ari atkaribā no eegūšanas un uzglabaša-,
nas veida. Brīvā gaisā turēti pelni top maz-'

vērtīgi, tāpat ari tee pelni, kupus sairnnee-'
ces mēdz izkralit uz stādeem pēc sārma pa-
gatavošanas.

Mēslu nepect.r knmais daudzums un īpa-
ši bas pirmajā laikā būs jaeenšas izlīdzināt'
ari ar zemes rūpigu apstrādāšanu. Ģāda ap-
strādāšana peogādās augeem tās veelas, ku-

fas citos apstākļos lētākā ceļā peegādaja-
māksligee mēsli. Ilgi.tas nav izdarāms, bet

pagaidam kādu laiku zeme to panesis, jo
vairak tāpēc, ka daudz ta būs gadeem
atpūtusces. Jautājums tikai, vaj būs peef.oe-;
koši rīku un darba spēka šādai rūpigakai/
strādāšanai. Bet tāpēc nav jaizeet tikdaudz

nz apsējumu platību, kā uz to, kā sējumi no-

sēti un nestrādāti. Visi veci nezēlusi āboliņi
nemaz nav japlēš augšā, ja tos nevar pama-
tigi izstrādāt. Tad viņi labak nopectni Jaiz-
ecē un dos vairak, kā zāļu pārņemta labiba.
Far visām leetam, jāsāk strādāt pavasarī tik'

agn, cik veen ecspējams. Ja ari tūliņ nevar

sēt, lai izvēdinās un dabū rūgt zeme. Pati
sēšana nav jadnra tik agri, kā sēja pārzeļ,
no ka īpaši jabīstns veeglās zemēs.

Pelnu mēslojuma leelā vērtiba pļavkopibā
jau viseem labi zināmu. Jauktu lapu un

skuju koku pelni satur ap 7% kūlija. Tāpēc-
pļāvām judod pelnu apmēram divreiz tik, kā)
kainita. Kālijā it īpaši trūkst purvos. Kurf
ar kālija mēslojumu var ražot B—l2 birka-
vus seena, tur bez viņa nav ko pļaut. Kulti-
vētos purvos nebūs ko pļaut, ja nedos teem

kāliju. Bet Strassfurtes un Galicijas kālijā
raktuves ari pēc meera noslēgšanas nespēs
tūliņ apmeerinat visus peeprasijumus. Var

peevadit pļāvām kāliju ar applūdināmo ūde-

ni, bet tikai tur, kur ūdens nāk no māla lau-,

keem, kur gruntsūdens kāliju pccnesis. Peo
tam nepeececšama leetderiga nosausināšanas
eerīciba. Kad tās nav un mēslu trūcigi, ja-<
uzmudina krāt ikkatrā mājā, pat pilsētās
pelnus un izleetot tos. Nebūtu par ļaunu, ja
pēc pazīstamā lauksaimneecibaa rakstneeka
Aspera eerosinajuma rastos pat „polnu kup-
ci", kujī pārdotu pelnus pēc analīzēm. Pēc

prof. Fleišera izmeklejumeem caurmērā ko-,
ka pelni satur 4—10% kālijā, 2,5—3,5%
fosforskābes un ap 50 proc. kaļķu, pee kam!

lapu koku pelni leetderigaku saturu, nekā!
skuju koku pelni.
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Svarigakee mēslošanas līdzekļi satur sekošu daudzumu augu barība# veela|
- -

- ,_

r

SI i f i I i I
e»® • S. * -* :
0> “■ s 1 1 y

Ik 1000 mārciņā,*.
1. Dzivneeku mēsli. I

Kūts mēsli 18 45 4,3 4.2 7,0 1,4
Meslu virca

. . . .
. . 7 .

7 10,7 1,» 4,9 0;8 ļ 0,1
Ateju veetu Izkārnījumi ;] , ? . .

80 T5.0 8,5 2,0 1,0 2,8
Pudrete, Rigas tt t ģ ( j 138 48,0 6,5 2,1 1 I 2,4

lk 1000 mirci ņ-ā «.

2. Dažadl mēsli. ļ
'

I
'

ļ
Baložu mēsli ? r .

70,8 15,0 8,1 0,8 1,3 8,6
Pudrete, To”batas fabrikas £8,4 85,0 2,2 1,0 3,1 8,5
Peruas guanos ........51,4 88.8 13,0 2,3 11,0 18.0
Zivju guanos ........53,4 81,0 9,0 0,7 l\ 4 • *,».
Asins miltos

. 79,0 7,0 H.7 0,7 / l,b
Ragu miltos.. .. iļ ... . 68,5 25,0 10,2 0,2 6,8 5.5
Kaulu miltos

. 83,3 C0.7 3.3 0,3 Bi, a 28.2
Kaulu pelnos ........ 8,8 91,0 48,0 85,4
Sērskabais amonjaks 20,0 0,5
Clies zalpeters 15,5 0,2
Ģipsis . . 80,0 2,5 81,0
Sārmam izleetoti pelni ...... 5.0 75,0 10,0 24,5 6,0
Lapu koku pelni 5,0 90,0 6,0 30,0 6,5
Skujas koku pelni a 5,0 90,0 6,0 85,0 4,5
Akmiņu ogļu pelni 5,0 90.0 0,1 ? 0,1
Kūdras pelni . . . . . .

.1 95,0 1,5 ? 0,6

v Laika novērojami.
Patīkamu saulainu laiku apsola: vakara

blāzma, varavīksna vakarā, mīksti gleznai-
ni mākoņi, pelekas rīta debesis, dziļi pee ap-
vārkšņa uzblāzmojošs rītenis, rasa, migla,
kas vakareem paceļas no zemes vaj ūdeņeem,
gaišs, skaidrs mēnesis u. t. t.

Vēju sola: rīta blāzma, pirmā rīta blāz-
ma augstu virs apvārkšņa, gaišdzeltenas de-
besis, vakarā saulei rectot, varavīksna ar sar-

kano krāsu pārsvarā, pērkonis zeemā, telefo-
nu stabu dzeedašuna, kaķu nagu slīpēšana
pee kokeem, durvju stenderem u.c.

Mitru laiku pareģo: rīta blāzma, varavīk-

sne rītos, sevišķi lecliska, bāls mēnesis, mē-
neša dārzi, acīs krītošs gaisa dzidrums, ceeši

virs apvārkšņa, pee kam tāļas leetas redza-
mi izskatās tuvākās, nekā tās pateesibā ir,
bāldzeltenas debesis saulreetā, dūmu kriša-

na no skursteņeem uz leju klusā laikā, kā

caur miglu spīdošas zvaigznes, putnu pastā-
vīga un neraeeriga plēšanās,zirgu sprausloša-
na un dauzīšanās, cūku kveekšana, kad suņi
zāli ēd vaj zemē viļājās, kad vardes lēkā pa
smiltainām veetam un vēži nāk uz sausumu.

Stingru zeeron sola: beezas zeptembra
miglas, perkonis vēlā rudenī, silts rudenis.
daudz ozoltņu ozolčs, neparasti ilgi uzturo-

šas lapas kokos; siltu vaj nepastāvīgu zee-

mu: vēlas rozes, ātri no kokeem krītošas la-

pas, gāju putnu vēla eešana, daudz sneega
un salas oktobrī.

Siltu sausu vasaru apsola: leetains marts

vaj aprilis, kad vardes dziļumos nārsto, slap-
ju un bagatu pērkoņa negaiseem —: kad
vardes seklās veetās nārsto, beezas rīta blāz-
mas janvarī un miglas martā.

Jaunā mēnesī, ari pēdojā vecā ceturksni

parasti sagaidāmas laika grozibas.
Ja leetus līst preekš vaj tūliņ pēc deenas

ausmas, tad leetus parasti preekšpusdeenas
laikā mēdz rimtees; beeži pat decnā atspīd
saulite.

Zeemā logi svīst preekš silta laika, vasarā

preekš mitra un slapja.
Kad stingrā aukstumā gaiļi agri dzeed,

tad sagaidams lēns vaj silts laiks.
Keetrlimvēji (veešģeri) Baltijas guber-

ņās vasarās auksti, zeomās silti un atnes mā-

kuļainu laiku, leetu un atkusni; austrumvē-
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ji (riteņi) ir vasarās karsti, bet zeemās auk-
sti un atnes sausumu.

Pēc Dova vēja likuma vēji pūš vcen-

mēr no austrumeem pār deenvideem un reet-

rumeem uz zeemcļeem, bet nekad otrādi.
Kad ari vējš šad un tad atlec pa gabalcem,
peem. no reetrumeem uz deenvidreetru-
meem (launadzis) vaj deenvideem, tad viņam
pēc tam tomēr jadodas atkal tālāk uz zeo-

meļecm, pār reetrumeem un zeem.-reetru-

meem.

Apgalvo, ka laiks ik pa 3 deenam grozo-

tees, vaj atkal 3 deenas no veetas paleekot
tāds, kāds bijis preekšejās deenās; tā tad, ja
pēc sausa laika peektdeena ir leetaina vaj
miglaina, tad svctdeena ari nebūšot skaidra,
bet pirmdeenas, otrdeenas un trešdeenas
laiks būšot nosakani3 tikai pirmdeenā.

Parasti ļaužu spreedumi šādi: kāds janvā-
ri- tāds jūlijs, kāds februāris tāds

augusts; kāds marti tāds ap-
rilis līdzīgs oktobrim, riiaijs novembrim,

decembrim, un otrādi.

* Skudras.

Kāds vecs mācīts lauksaimneeks stāsta

par skudrām sekošu: Man dūrees acīs tas, ka
vēl neveenam profesoram nav eekritis prātā,
apšaubit bites deriguruu, kaut gan viņa ir

breesmigs laupitaju dzīvneeks un vasku un

medu nones vis cilvēku dēļ, bet tikai sevis un

s:. u bērnu dēļ. Bet tā ka cilvēks salīdzina sa-

vu dzīvi ar bites čaklumu, tad viņam jaņern
par labu ari dažreiz no viņas eegūtee dzelo-

ņa dūreeni. Skudrai, knpa čakluma ziņā ne-

stāv bitei neko pakaļ, klājas jau ļaunak, vi-

ņa, lūk, mums nepasneedz neko vairak, kā ti-
kai savu skābi, ar kuru, pretim ķimiķu up-

galvojumeem, ka skābe ir cukurs, nevar pat
glāzi tējas vaj kafijas padarit saldu.

Un toiu*īr ničs izleetojam un baudam ari

skudru skābi, līdzinās daļās ar alkoholu de«
stiletu noveen liķoerās un augļu bonbo-
nās, bet ari māksligi ražotā arakā, rumā un

konjakā. Līdzigi pagatavotais skudru spirts
sagādājis jau veenam otram atveeglinašanu
kaulu sāpēs un podagrā. To neeevērojot pa-
cēlušās balsis pret skudrām par viņu iz-

nīcināšanu. Kamdēļ? Viņām pārmet, ka tās

apgraužot stādu saknes un tā palīdzot peo
viņu nīkšanas. Ta ir pilniga alošanās. Ja

lauksaimnceks, dārzneeks, mežu uzraugs
redz, ka pee kāda koka vaj kāda cita stāda
saknes sāk skudras pūlī eemestees, tad šis

koks, vaj cits stāds ir slims, eekams mēs to

vēl varam samanit, un ja lauksainmeekam

vaj citam izdosees stādu nostādit veselības

stāvokli, tūdaļ skudras pašas no sevis nozu-

dīs.
Skudra nav nekāds leekēdis, lai gan viņa

šad tad pee pārgntnvojušameee augļeem mīl

pakramstitees, bet gan viņa ir niknākais ee-

nairinsel * v.seem leekēžeem, kas mīl uzture-

tees pee miljr-rdcem pee viņeem
barojotecs. Ta :r pateesibe kufu varu ap-
stiprināt ar saveem 20 gadu dgeern peedzī-
vojumeem dārzā, laukā un mežā.

Bez tam lauksaimneeks skudru var uzska-
tīt par brīnišķu, ticamu laika pareģi zeeinas

aukstuma un ilguma ziņā. Viņam vajaga ti-
kai vēlā rudenī apmeklēt un aplūkot skudru

pūzni. Jo augstak tas sanests, jo dziļāk no-

eet viņa alas, jo aukstaka un gaļ-aka nākamā

zeema sagaidama.
Skudras spēks ir apbrīnojams, ko katrs

lauksaimneeks un cits novērotājs būs eevē-

rojis. Kādus visus būvkokus un citus mate-

riālus desmitreiz leelakus par pašām
skudrām viņas nevelk sava pūžņa čukurā

augšā ar tādu leetpratibu un apvidu pazī-
šanu, ka šo darbibu nevar izskaidrot tikai ar

viņu instinktu vcen.
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Lopkopiba un peensaimneeciba.
Vcetejee lopi.

Ar lopkopību latveesi nodarbojas jau tūk-

stošus gadus, un tas laiks, kad lopkopības
kultnra mūsu zemē sākās, gan peeder
preeksvēsturiskam laikmetam. Visvecākās
vēstures ziņas leecina, ka Baltijas lauksaim-

rct'ki jau eepteekš Kristus dzimšanas laika

nodarbojās ar samērā intensīvu zemkopibu,
nn mūsu dabas apstākļos droši peeņemams,
ka lopkopiba bija jau pazīstama, eeknins

rPmVopiba radās, jo tas ir vispārigais kul-

tūrvēstures virzeens, ka lopkopju jeb klejo-
tājās tautas attīstās par zemkopju tautam,

pāreedamas uz augstāku kulturu. Pee ve-

ccem latveešccm lopi bija dārgs īpašums,
un kā uz mnzakeem attāļumeem ērti pār-
vadājama manta tika leetota naudas veeta.

Lopu vērtība bija tik vispāriga un pastāviga,
ka nz viņcem kā uz pamata vērtibu atsvēra

un aprēķina ja citas saimncecibas un tirdz-

neecibas vērtibas. Vārds „nauda" senos lai-

k nozīmēja tikpat daudz kā „lops". Somu

un igauņu tautas, kupas visu savu lopkopi-
bas un zemkopības kulturu aizlēmušās no

latvcešeem, Vēl tagad leeto „nauda"
(jeb nauta*), apzīmēdamas ar to lopus. Tas

nozīmē, ka si kultūras aizņemšanās notika
vēl tajos sirmajos laikos, kad lopeem pee

mums bija vispāriga naudas nozīme.

Ka vecee latveeši savus lopus izkopusi pēc
ļoti pareizeem dabas novērojumeem un

stingri peeturejušees peo pareizas vaislu lo-

pu izvēles, kā ari pratusi jaunlopus pareizi
kopt nn audzēt, to visu pecrāda par neapgā-
žamu tas apstāklis, ka latveešu lopi veen-

mēr eencsibas un izturibas ziņā stāvējuši
visu citu lopu preeksgalā.

Par mūsu saimneeču lopkopības prašanu
deezgan skaidri leecina tee augstirāsigee
vcetejeo lopi, kūpi tagad pee mums caur pār-
raudzības beedribam atrastu Būtu apla-
mas domas, ka šee lopi, kūpi izdod 3—3.000

nn vairak etepn peffna par gadu, tnspsid pē-
dējā laikā peo mums radusees caur mākslīgu

•) va>U laāto ,tv

kopšanu, jo vērtīgi lopi var rastoea tikai no

vēctiga mnterinla, kurā visas lakās īpašibas
jau nostiprinājušās pa gadu tūkstošeem. Ne-

kādas labas īpašibas novar tā sakot no gaisa
nokrist, bot viņām jaizaug caur kulturu. Un
tā kā lopkopības kultūra mūsu zemē jau tūk-
stošerm gadu veca, varbūt pat vccaka kā Dā-

nijā un angelnas zemē, tad_jj.r pilnu teesi-
bu mūsu lopu Bugu varam saukt par kultūras

sugu.
Tcešam atzīstams tas dižais kultūras

darbs, ko mūsu saimneeces veikušas bez vi-
sām profesoru un instruktoru gudribam, iz-

audzinādamas savas raibaļas un zeedaļas
vērtigakas par visām ārzemju sugām, kufaa
tikušas pazīstamas pēdējos 30—40 gados.

Ncveen vecos laikos, bet tāpat ari tagad
mūsu govslopi ir visai vērtigs tautas īpa-
šums, kas nodrošina mūsu labklājību. Pee
tam jaeevēro, ka ta manta, kas lopos eegul-
dita, nav apkrauta parādeem un obligācijām,
kā tas pee citeem īpašumeem mēdz būt, bet
ir tīrs kapitāls, kuļā savas ātrās apgrozibas
dēļ pee kārtigas eekoptas lopkopibas nes lee-

lus augļus un stipri vairojas visvairāk

nodrošinādams saimneekeem drošus eeņēmu-
mus.

Vērtigakais lopu materiāls, no laika

gala mūsu kūtīs atrodas, līdz pēdējam lai-

kam nebija peenācigi par savām īpašibam
izpētits un tikai šādas nezināšanas dēļ beeži

bija sastopamas maldi, ts domas par veetejo
lopu saimneecisko nevērtibu, kupas tomēr

ncveens nebija mēģinājis ziniski nn uz droša

statistiska pamata peerādit. Ģādeem nedibi-

nateem, no veetejeem leelgruntnoekeem iz-

platiteem aizspreedumeem valdot un pēdējos
gadudesmitos ārzemes lopu cevešanaa vir-

zeonam attīstotees, kas bija tapis tā sakot

par modes lectu, varam atzīmēt tikai ne-

daudz atklātībai zināmus gadijumus pagāju-
šā gadusimtenl, kur par veetejeem lopecm
kādas stati ētiskas ziņas nevāktas, Ti 1840-

toa gados Smiltenes muižā vootejo lopa caur-

mēra ražība biju» 1,100 stopi un Baiškalna



muižā 1,583 stopi gadā. Barons Hans raksta

grāmatiņā „Notlage in Kurland", ka vee-

tejā9 govis dodot nereti pārak par 2,000 sto-

pu peena gadā, bet caurmēra varot skaitit

1,300 stopu. F. Arājs Bērzone9 draudzē Cē-

su apriņķī 1890. gadā eevedis peena mēri-
šanu trijās saimneecibās, lai izzinātu, cik

peena izdod veetejās govis. Izrādijees, ka

pirmā saimneecibā govis deva caurmērā

1,139 stopi, pee kam visvairāk peena

stopi izdeva vismazākā gotiņa. Otrā saim-

neecibā govi9 deva caurmērā 1,089 stopi
(vispeenigakā govs

saimneecibā caurmērā 1,300 stopi (vispeeni-
gakā govs deva 1,800 stop), pee tam govis
tika it veenkārši ēdinātās: zeemā, bez sal-

meem un pelavam, ar opm. 10 mārc. āboliņa
un scēna, peedodot klāt tikai IV2 mārciņu
miltu un IV2 inārc. sakņaugu doeuā; vasa-

rā pectika ar ganibam. Agronoms Bergs uz-

dod par 5 Kurzemes veetejās sugas govim,
kuj*as 1890-tos gados bija izvestas uz Bese-

rabijas lauks;'.imneecibas skolu, viņu ražibu

uz 1,962, 2,297, 1,588, 1,340 un 1,376 stopi
nepilnā gadā (11 mēnešos).

:§e ccvērojama sevišķi veetejo Kurzemes

•govu leelā poemērošanās spēja svešajam Be-

sarabijas klimatam. Augšminetee peemēri
par mūsu veetejo govu ražibu 19. gadusim-
teni rada mums pa leelakai daļai viņa vidējo
ražību toreizējos vecnkāršajos lopu ēdinā-

šanas apstākļos, un peeņomams, ka sevišķi
labos apstākļos veetejo govu caurmēra ra-

žiba un tājņīt īpašu atsevišķu eksemplāru
ražiba bija vēl daudz augstaka.

Ja apdomajum, ka 19. gadusimteņa bei-

gās ražiba Kurzemē pēc muižneeku krātarii

bija apmēram 1,000 stopi gadā, tad

toreizējā veetejās sugas lopu ražiba atzīsta-

ma par pilnigi peeteekošu, viņa jau toreiz

ieevērojami pārsncedza eevesto ārzemes lopu
ražibu, kā tas jau ari ā priori bija peeņe-

jnams, eevērojot Baltijas lopkopibas kultū-

ras lcelo vecumu. Ja apsveram, ka .veetejo
,lopu dzīvsvars bija mazaks, bet tauku %%

tpccnā augstāki nekā ārzemes govim, tad

pirmējās bija samērā vēl eenesigakas. Pee

tam jaņc.m vērā, ka ārzomes lopi uzrādija
augšminēto samērā mazo caurmēra ražibu

•pee visai bagatigeem baribas apstākļeem,
par kupcem latveešu lauksaimneeku kongre-
sā 1899. gadā agronoms J, Bisseneeka nozī-

jmigi izsakas; „tīrasiņu sugas govis neteek

pee mecra no gardumu baudišanas deenā

‘un naktī. Te eesala asņi rītā un vakarā, to

klijas un eļļas rauši agri nn vēlu, te burkāni

fun beetes brokastī un palaunadzī, no soena

un āboliņa jau nemaz nerunājot. Ģitā baro-

jot jau visnepateicigakam lopam jatop patei-
cigam uu peena derigam."

Augšmincteem pētijumeem un atradu-
meem par veetejo lopu ražibu 19. gadusim-
tenī bija tikai gadijuma raksturs plašāku
pētijumu vēl trūka. Pirmais solis preokš
loetas plasakas noskaidrošanas un voetejo
lopu ziniskas izpētišanas bija agronoma J.

Bisseneeka vadibā no Jelgavas Laukaaim-
neecibas Bocdribas sarīkotā izstāde 1895. ga-
dā Jelgavā. §ai pir ma i latveešu izstādei

bija plaša lopkopibas nodaļa, kur galvenā
kārtā bija izstāditi veetejee lopi, par ko iz-
stādes komiteja sevišķi bija rūpejusees. Iz-
stādes komiteja savā uzaicinājumā sevišķi
uzaicināja vcetejos lopus neslēpt, bet tos

vest un izstādit. Uzaicinājumā starp citu la-
sam . . . „Tad daudzi lopkopji baidās izstādit
savas teešām teicamās, bet vec lejās sugas
govis, jo izstādēs jau savedot „eņģelišu" un

«uilenderu" lopus, tādēļ seem neesot vērta

tur rāditees ar savām parastām raibaļnm. Ne,
tādi eeskati ir glu/.i greizi. Neba tas godā
lopkopi kā tādu, ka viņš no citurecnes par
dārgu naudu eevod gatavu sugu; lopkopja
gods ir tas, ko viņš pats ar pūlēm un sapra-
tibu kreotnu izaudzējis. Ar naudu voegli
mētatees, bet tikai darbs godā vīru. Tāpēc
mūsu lopkopji lai ir pārleecinati, ka govs la-
bumu nedrīkst nosacit pēc brūnas vaj lāsai-
nas spalvas vaj cita izskata; svarā krīt tikai

tās īpašibns. "kas vairo lopkopja eeņēraun, ;s.

Mēs droši ticam, ka šaī leetā izstādes godal-
gu spreedejeēm būs veenadi uzskati ar mū-

sejceni un tādēļ: ja-veen mūsu govs peeniga,
tad tu, lai ari cikkārt raibaliņa vaj citādi

f/pMfSla", izstādē dabūs tādu pat vaj vēl 1 cē-

lāku godu, nekā taisni ļz Angelnas vaj Ho-
landes ee vestas."

§is Jelgavas izstādes komitejas uzaicinā-

jums bija pirmais, kas atklāti sāka aiz-'

stāvēt jaunus uzskatus un ceļus mūsu lop-
kopibā.

Izstādes ekspertu komisija, sastāvoša no

Zemkopibas Ministrijas preekšstāvja galma
padomneeka J. J. Mamontova, Rēzeknes

apr. veterinārārstā mag. K. Freiberga, Jelga-
vas pilsētas veterinārārstā Ilepkera, prakt.
zemkopja A. Sausupa un agronoma J. Berga,
zem prof. E. Zemmera*) vadibas pārbaudija
govslopus neveen pēc ārējām zīmēm, bet ari

pēc ražibas.
Apspreežot lopus pēc ražibas, veselibas un

arējām zīmēm izrādijās, ka Kurzemes sugas
lopi, ja ne pat taisni pārspēja visas ārzom- (

*) Terbatas augštSkolas profesors Elženš Zemmers

blj Jau agrak zinātniski daudz pētījis un iavoš rak-

6to*-a«*sti)js Baltijaš veetejoS lopus.
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neeccs, tad vismaz tām blakus nostājās. Pate
ražība turpreti pee tīreem Kurzemes lopeera
izrādijās visaugstākā, salīdzinot ar ārzemes

govira, kūjas ari uz izstādi bija vestas. Ņe-
mot vērā tikpat peena daudzumu, kā ari

tauku saturu, atsevišķām sugām iznaca se-

košee „labuma" skaitļi:
Tīreem Kurzemes lopecm ....11,24.
Veetejo un rītfrizu krustojumeem . 10,99.

Veetejo un angelnas krustojumeem . 10,30.
Tīrcsiņu rītfrizu un oldenburg* lopcem 8,01.
lireitenburgas lopcem 4,82.

Te redzam, ka jau 1895. gada Jelgavas ie-

stāde peerādija to pašu neapgāžamo pateesi-
bu, kūja beidzamos gados pastiprināta ari

caur Baltijas pārraudzības beedribu un cilts-

jrāioatu skaitļeem ka veetejā suga ražī-
bas ziņā pārspēj angelnas un rītfrizu lopus
un ka caur jaukšauu ar svešām apinim lat-

veešu iopi teek sumaitati un savā» īpašībās
pazemoti. Pm pašā izstādē nāca ziņai, s ari
»',9s svarīgais atradums, ka veetejo lo-

pi: tauku saturs oeenš ir

angets, esi. -» mērā 4—5%’", hsmēr peo
ārzemes jogam šis 'J» bija apm. par 1% ze-

māks. Tapeezimē, ka ši Jelgavas izstādu bija
pirmā visā Baltijā, kur lopus iz-

.r.ek'eja uz peena» daudzumu un peena tauku

saturu caur pro\ slaukuineem. Līdz ēm

laikam bija parakt - iopus vērtēt tikai pēc tā

saucamā „eksterjera", t.i. pēc ārējām smu-

kuma zīmēm. Savā referātā par govkopibas
nodaļu V/stādes Komiteja tā izsakos;
...*Nu mēs zinām, ka ari Kurzemē laba lo-

pu pulka oegādasnnai nevajag gāst nekādas
ledus naudas zumas, bet ka eegūstam vis-
labākos panākumuv. kad no savas suga9 ar-

veenu izlasam labako vaislu un to rūpīgi
izkopjam. Ka veetejās govis neprasa tādu

appuisošami un ēdamo, īpaši vājāku baribu
labaki izleeto, nelui āraemnecce», to jau sen

zinām.

No mūsu pašu sugas, kūja veetejos ap-
stākļos eedzimnsi, pee rūpigas kopšanas un

pareizas vaislas izvēles ceram arveenu tāļa-
kas uzlabošanas, ārzemju sugas turpreti, kā

jau citādos apstākļos radušās, mūsu zemē

var tikai maz pamazam izvērstees un allaž

atjaunojamas caur taisni iz arzemem eeveda-
mcem vaislas tēveem... Cercsim, ka drīz
caur plašakecm izinē&inajumeem varēsim

prcekš visas pasaules galigi peerādit Jelga-
vas govslopu nodaļas apspreedeju atzinumi,
ka veetejo govslopu suga Kur-

zemē ir pate pārākā... Bet lai

Kurzemes suga arveenu Ltrāditos par labu,
tad to vajaga peenācigi kopt; ari Kurzemes
govs nava meža koks, kas pat savā vaļā
daudz nes augļus."

Fetcrburgas Lauksaimueeeibus muzeja
direktors īstens valstspadomneeks Soļskis,
kurš Zernkopibas Ministrijas uzdevumā ap-
meklēja Jelgavas izstādi, izsacija vēlēšanos,
kaut Kurzemes veeteiās *ovis ietrūktu ari

Viskreevijas lopkopības izstādē, jo būtu oc-

teicams, ka kreevi ar to labām īpaaibam ec-

pazītos. Tad varētu Baltijas veetejās sugas
sfkt izvest uz Kreeviju kā vaislas lopus, jo
Kreevi jā tik vērtīgas veetejās sugas neesot.

Mūsu lauksaimneeki, īpaši kurzemneeki
izstādē bija mantojuši ceešu pārleecibu par
euvas vecās lopu sugas preekšrocibam un no

š; laika veonā otrā sairnneecibā sākās kādi
sifttematis';j darbi preeks so lopu izkopša-
nas, tomēr Vem darl>eem trūka visparigaa
veenibas.

M ūsu lauksaimneeku pārleeciba par vee-

tejo sugu sevišķi parādijās pirmajā latveo-
-2u laukanimneeku saeimā Rigā 1899. ga-
dā.

Saeimā, dalibu ņēma vair k kā 1200

lauksaimneeku, agronoms Bissenecks garā
preeksnesumā nerādīja uz veetejo lopu iz-

kopšanas coļeem ur uiērķeera, uzsvērdama
visas šo lopu preekšroJbas.

Bisseneeks norādija. ka kkatrai saprati-
gai govkopibai labot dibinātai uz ekono-
mi ske e m pamato* in, t.i. lopkopības ga-
la mērķim jabūt eenesibai, kas varētu

labot visas lauksainrmecku kārtas materielo
stāvokli. No peevestām plašām itatistiskām
ziņām par lopu ražību un eenesibu Kurzemē,
runātājs nāca pee slēdzeena, ka ārzemes lo-
pi pee mums ir pavisam mazražigi (caurmērā
1,031 stopi gadā) un tnpēc preeks eenesigas
govkopibas pagalam nederīgi, kuipretim rafi-

«lV veeee veetejce lopi jau no seneeni laikeem
poe kārtīgas kopšanas bijuši daudz ražigaki
peena daudzumā.

Kā uz citām veetejo lopu peerāditām
preekšrocibam runātājs aizrādīja uz augsto
tauku saturu peenā, teicamo vesefibas stā-

vokli, poeticibu un ātruudzibu.

Tāpēc nevajaga peeviltees, lūkojotees daž-
kārt uz ārzemes lopu skaistāku vaigu, bet
eeaudzet turamus lopus veenigi no vecās

veetejās sugas.
Pēc tam Bisseneeks leek preekšā preeka

veetejo lopu izkopšanas cerīkot pee mums

Baltijā tā saucamās lopkopības pār-
raudzības beedribas, kur mācits

padomneeks-instruktors apceļo saimneecibas
un eekārto lopu tnrešanu pēc vispāriga pa-
reiza plana un preekšrakstidams lopu vērtī-
gās īpašibas, pēc kam vērtigakee lopi eerak-

stnmi īpašās ciltsgrā mātās. Vaislas

lopi turpmāk ņemami tikai no ciltsgrāmatās
eerakstiteem lopecm.

12



Tādā kārtā mūsu Topu labās īpašības no

paaudzēm uz paaudzi nostiprināmās un jfa-
vairojamas, nn līdz ar to izaudzināmus vai-
rākas tīras lopu pasugas, kupas būtu poemē-
rotas mūsu dzimtenes atseviškeern apvideom,
ku * dažadi dabiski un saiinneeeiski apstākli.
Tāpat būtu izaudzināmus atseviskus peonnbv
pu un gaļas lopu psgugas.

Lauksaimneekn saeimā visus šos priekšli-
kumus peeņēma un izteica vēlēšanos, lai
voetejās sabeedribas tos izvestu darbā. Ār-
zemes, sevišķi angelnas lopi saeima nekādas

peckriŠanas neatrada.

Taču izrādījās, ka tik drīz vēl nebija ee-

-Bļ»ējame saeimas spreedumus dzīvē peemē-
rot, jo toreiz valdība ne labprāt gribēja at-

ļaut instruktoreern saimneecibas apceļot,
tupst kursus un preo.kšlasijrnnun noturēt.

Ar tor»i2 vēl nebija leelakn lauksrmincekn
m beedribu, kam būtu vujadngee līdzekļi bi-

jvši daudz pee lopkopibas pacelšanas strā-

dāt. Vispirms Jelgava»
Beedriba ur pēc tam ari Hiens Lafvecšu
Beediibat Lenks-beneekn Nodaļa paņēma
instruktorus, kas noturēja pirmos lopkopi-
bas-pecnsaimneecibas kursus. Pēc tam ar

leelām pūlem 1902. un 1904. gados nodibi-
nājās pirmās pārraudzibas beodribaa, no kū-

pam veena visvecākā Vesteenaf Beedriba

vol pa»ta\ tagad, kā i ozare pee }*uvccšu
Lauks&imnceku Ekonomiskās Sabeedribas

Lopkopibas Sekcijas.
Jauns rīts ausa mūsn lopkopībai, kad

1906. gadā nodibinājās Lutvecšn Lauk-
saimnieki Ekonomiskā Ss-
beedriba Š mūsu lauksannneekn lee-
lakā Saveeniba. LatveeŠu Lauksaimneeki

rcūibjģa nītkuK pee atežļrel*. krs -tikai sjčAif%is?

pūra iedak:. Snbeedri:
v ciespējKro» plašnkn» *

■••* -

apgrozi]umu' vairošanos varēja
ari leelakus līdzekļus atlicināt vispārderi-
geem pasākjimccm un starp citu ari lopkopi-
bas pacelšanai. Sakot ar 1909. gadu tad ari

pārraudzibas bcedriba.s sāka leclakā mērā

dibfhatees, ar Jaui» Auces un KA! pils pārrau-
čhibas beedribam sākot. 1910. g ula * beigās
pee. Ekonomiskās Rabeodribas pastāvēja jau
10 pārraudzības bcodribas, 191J. gada hei

gus šo beedribu skaits bija 25 un 1912. ga-

da beigas 81 u. t. t.

Kaja preekšvskarā pārraudzības beedribu

pee Ekonomiskās Sabeedribas jau bija pāri
par 150 nn viņas apveenoja gandrīz 3000

saimneecibu ar pārak par 46,000 govslo-
poem. Visas šīs pārraudzibas beedribas sev

par mērķi spraudušas vecās latvccšu

lopu sugas izkopšanu. Teeēam ar

stipru pārkecibii nn apbrīnojamu enerģiju

mūsu lauksaimnieki p&Jejos gadde centās
uzlabot lopkopības apstākļus, un tas jaukā-
kais pee visas leetas ir tas, ka mēs to da-
ram ar paša spēku, bez pabalsteera no

āreonos. Mūsu lauksaimnieks bija uz savām

kājām nostājies, viņš vairs nebija kā šnubi-

gs needra, kar pēc visecm vējeeir loka;
klanus. see stipree un ncštubigee pa'sfā.i
bas pirāti dod mums ticību uz mūsu darb i

un lopkopibas paleekamu plaukšanu. Nekā-
di ārīgi spēki nevar to satricināt, kas pats ua

savām kājām stāv.

Ar pīrrcn'zibas biedrību palTdzibu i;

vairak gadus izdarīti plaši pētījumi par mū-

su lopeem viņu derigām īpašibam un sa-

krātas ziņas, kupus tikai apstiprinu un galī-
gi poerāda to jau Jelgavas izstāde 1895 ga-

dā atzīto patectubu. ka mūsu vecā lopu auge
ir vispārākā Baltijā, ražibaa, eencsiba-* nn.

citām derigām ipušiham, un pārspēj tīras!-

ņu ārzemes sugas jau tagad pee deczgan ne-

pilnīgas kopšanas. Tāpat visas pārraudzības
beedriba» apstiprina, ka veetejo lopu labās

īpašības droši pārnest m pērnāki-: »in un

pee uzlabotas kopšanas ātri vēl paceļas.
Ķādu sugu varam nosaukt par konston-
t u jeb pastāvīgu. Tāpat pārraudzības
beedriba» peerādija, ka vcetejecm lopeem ir

visai teicama barības izmantošanas spēja.
Latvecšn Lauksaimneeku Ekonomiskās Ra-

beedribas Lopkopības Sekcijas sēdē 10. febr.
1911. gadā, ku;ā poedalijāa 9 agronomi, 1

veterinārārste un 2 lopkopibas speciālisti
agronoma J. Bissenceka vadībā nolēma

mžigrkās govis ce-akstit sevišķā latveo«
š u lopu e amatā : par govu
mazako ražības ruerP, pce.ņēuwi jmtc

tfru f*e«ja taiiku, -.peoūkam peona tauku sa-

'titrt» rtcdßkšt bV/mānaks par 8,5%.
1 ilfļf| K7ll Bļ*Ju i »

-VisaS svarīgs v n{ltsjf9J'matas uzņciušanae
noteikumus, kas atšķir Ekonomiskās Rabee-
dribas ciltsgrāmatu no citu lauķftuimneeku
organizāciju ciltsgrāuialam. ir tas

;
ka visi

lopi teck izmeklēti uz vese-

lību, sevišķi uz tuberkulozi un ecrak •

stiti teek tikai pilnīgi vese-

li un veselīgi lopi. Izmeklēšanu
izdara visur uz veetas veterinārārsts. $;»
princips aiz ta ecmesla, ka tikai par vesoli-

gecm lopeem varam būt droši, ka tee ir spē-

jīgi kārtigi attīstiteea un radit spēcīgus pēc-
nācējus.

.

Sīki uzņernšauas noteikumi ciltegrāmatā
īsumā atstāstīti ciltsgrāmitas pirmajā sējn<-
mā, izdota 1912. gadā. Ecvērojot tq, ka vce-

tejee lopi ražībā pārspēj ārzemes

sugas, ari prasības pee viņu uzņemšanas
ciltsgrāmatā n/štadija augat akas, tā kā
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oiltsgrāmata teešum uzrādija pēc ražibas ee-

vērojamu lopkopibas materiālu, kujš būs kā

pamats preekš visa turpmākā lopkopibas pa-
celšanas darba. Jau šaī pirmajā ciltsgrāma-
tā uzņemto 810 veetejo lopu caurmēra ruži-
ba ir, apmēram 2,200 stopi pee vidēja peena
tauku satura 4%. 39 govis no ciltsgrāma-
tā uzņemtām deva pat 3000 un vairak stopu
peena pee 4,15% tauku satura un ražoja
caurmērā 420 mārc. sveesta.

C i 11 8 g r ā m a t a pirmā*), uz pla-
šā skaitļu materiālu pamata
peerādija veetejo lopu sugas saimnee-

ciskāß pirmteesibas, un kā tāda viņa atklāj
jaunu laikmetu mūsu vcetejā lopkopībā un

veetejo lopu izkopšanā. Viņu izdeva ari kree-

vu valodā un tādēļ ta vērš uz sevi ari Eekš-

kreevijas lopkopju uzmanibu; pēc tam iz-

vedu ari pirmos veetejās sugas vaislas lopus
uz Eekškreeviju, par kujeem maksaja vairak,
nekā par tīrasiņu angelneešeem pat parasts.
Japeezīmē, ka vaislas lopu izvešana uz ci-

tureeni nav galvenais mūsu lopkopibas mēr-

,ķis, bet peelaižama tikai no tādām beedri-
bam un saimneccibam, kūjas pašas jau pee-
teekoši apgādājušās derigeem turameera

'un vaislas lopeem.
Paraatiga mūsu lopu izpētīšana un izkop-

šana caur pārraudzibas beedribam tagad vis-

pārīgi atzīta kā drošākais ceļš preekš lopko-
ipības pacelšanas un pee tāda atzinuma nāca

rari latveešu lopkopju saeima, 1909. gadā
Kigā, kūja pastiprināja 1899. gada lauksaim-
neeku saeimas nolēmumus.

Ar abu šo saeimu nolēraumoem ari saskan
ta

*

no Latveešu Lauksaimnieku . Ekonomis-
kās Sabiedrības izstrādātais vispārigais lop-
kopības pacelšanas plāns5 BltHiiiūi >K*:- / £jjgtf

No jaunako laiku švārī%i drbr, 'H<stiknineem

veetejo lopu šzkop£4tyīvel peprtmnußifdeela
Jelgavas izstādē 1909. ga(ta un Vesteenas iz-

tāpat kā 1895. gada Jelgavas izstādē pārapē-
redzami augstlīraainigi veetejee lopi, kuji
tāpat kā 1895. gdaa Jelgavas izstādē pārspē-
ja turpat blakus izstādītos ārzemes sugu
peederigos un jauktos lopus un deva plašā-
kām apnndam jaunu pārleecibu, ka reizi uz-

sāktais ceļš ir tecšam tas pareizais. Sevišķi
pamācoša bija Vesteenas izstāde, sarīkota
pašā Vidzemes veetejo lopu audzēšanas cen-

trā. Te ikkatrs nz veetas varēja salīdzināt
veenados apstākļa uzturētos vcetejos un

eevestāfi angelnas-fiņu govslopus un pārlee-
cinatees, ka neveen ražibas, bet ari

ārēju zīmju un eksterjera z i -

ņ ā veetejās govis ir daudz pārākās par

*) Ari gan Jelgavas Izstādes atzinumi bija fidzlgl
dibināti uz sauraka skaitļu matarlala (1895. gadā).

meesās svariņajām ārzemneecem. Patīkami

pārsteidza visus klātesošos veetojo lopu ve-

selīgais izskats, stiprā kaulu un meesas bū-

ve, labās peena zīmes, caur ilggadēju izkop-
šanu pārraudzības beedribā veetejās govis
bija mantojušas jo skaistu vaigu. Veetejās
govis izpelnijās augstākās atzinibas, starp
citu ari Zemkopibas Departamenta godalgu.
Vesteenas pārraudzības beedribā jau pirmām
jā izstādē bija spīdoši eksāmenus izturējušo.

Noteikumi par uzņemšanu „Latveešu

Peenalopu Ciltsgrāmatā."
1) Ciltsgrāmatā var eerakstit tikai tādus

lopus, kliju īpašneeki ir kādas L. L. Ekono-
miskās Sabeedribus pārziņā stāvošas lopkopī-
bas pārraudzibas sabeedribas beedri.

Peezīme. Izņēmums peelaižains veenigi
preekš lauksaimnceeibu veicinātājām eestā-

dem, kūjas pašas izdara peenalopu ražibas
kārtigu pārbaudišanu.

2) Eerakstišanu ciltsgrāmatā izdara īpaša
komisija, sastavosa no L. L. Ekonomiskās
Sabeedribas Lopkopibas Sekcijas veetneeka,
lopkopibas speciālistā, virspārrauga, veetejā
lopkopibas pārrauga un veena veetejās pār-
raudzibas sabeedribas pilnvarneeka, kuju ee-

ceļ atteecigā pārraudzibas sebeedriba.

3) Ciltsgrāmatas vešanu uzrauga veteri-
nārārsts.

4) Ciltsgrāmatā ir m govis, kūjas izdod

ne mzaak par 200 mārc. skaidru peena tanku
gadā, ar zemāko peena tauku *ituru 3,5%,
Būļļue var eerakstit tikai tad, ja viņu mātes
devušas ne mazak par 220 mārc. peena tauku
gadā. Buļļu vismazakam vecumam jabūt
20—24 mēneši.
sī 9) aA*jgšminetxr yākibu prasa, kad
4it» atnesušās ar trešo teļu; pārāk vecas go-

yi«, kas atnesušās ar pārak par desmito tļeļa,
ciltsgrāmatā neeeraksta. Gofū veoumu nosa-
ka pēc zobeem.

G) Lopi, kuji veselibas ziņā neizpilda vais-
las lopeem vispāri peeņemtās prasibas, iz-

slēgti no uzņemšanas ciltsgrāmatā. Vainas ix
sēkušas:

a. dilonis;
b. pee jauneera lopeem stipri eelcekta mu-

gura;
c. muguras kārpas;
d. šauras krūtis, peo buļļu uzņemšanas mu-

gurai un kiūtim peegreežama sevišķi leela

eevēriba;
e. nepeetoekošs gūžu un krūšu platums;
f. tesmeņa kaites pee govim;
7) Ciltsgrāmatā uzņemtai govij vaj bullim

eededzina labajā ragā ciltsgrāmatas numuru

un kreisajā gadu ar atteocigo mārku, skato-

tecs, kādai sugai katrs lops peederigs. Tolēmj
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eeknecbj labajā aus! ausu zīmes ar attceci-

gām eezīmem. Luļļeem bez tam eeleek de-

gunā riņķi.
8) Ciltsgrāmatā eerakst.itos lopus pārbauda

ik pēc 3 gadecm uz viņu ražošanas spējam;

ja tad lopi vairs nepilditu ražibas normu, tad
tos var iz ciltsgrāruatus dzēst.

9) Teļus no ciitsgrāmatā uzņemtām govim,
kupis audzē vaislai, atzīmē un eeraksta teļu
ciltslistēs.

Peens un viņa īpašības.
(Pēc peensannn. prot. Henkeļa).

‘Peenam arveen japeemīt sekošām īpaši-
bam *

1) jabūt n© veselām govīm; 2) jabūt tīrigi
«egūtam; 8) jabūt savā sastāvā veenlīdzi-

gam ; 4) janodod svaigā stāvoklī.

Slima govs nav nekāda laba peena govs.
Ta ir breesmiga nolaidiba, ja patura ieetošanā

slimas, sevišķi ar tuberkulozi slimas govis.
Ar peenu tuberkulozi pārnes ari uz cilvekeem.
Katram lauksaimneekam jaleek lopus laiku
no laika izmeklēt. Š m nolūkam vairakas

saimneecibas var saveenotees kopā.
Peena tīriga eegūšana ai ļoti no svara.

Sē. •Mēs, kufas lee ā skaitā at s

kūtsmēslos, gaisā. pu baribas putekļos un

kaiŠos, kā ari uz lopu ādas, var lēti eekļūt
peenā. šeem baciļeem varam izsargatees
vaj viņu skalu pamazinat ar labu ventilāciju,
kūts un siļu turēšanu, rūpigu lopu ādas

kopšanu un ar tīrību pee peena
eegūšanas un apstrādāšanas Lai izsargātos
no putekļeem, pa slauktas laiku nedrīkst

rīkotees ar lopu ēdināšanu M n pakaišu i kai-

sīšanu; tas jadara I—2 stundac eepree-š vaj
pēc slaukšanas. Slaucējam jabūt vesel. m un

f
tīram drēbju ziņā. Peena trauki roo»g| ja-
mazgāl,,jaUžāvēAvnr,jel*vēflhnoi f-'r Po-
šanas tesmens, uzmanīgi norīvējot,
'īreern sauseem saimeem vaj ’ sausu rtrpju
drēbi. Ja netīrumi tomēr nav nolobāmi, tad
▼ar tesmeņu ar remdenu ūdani nomazgāt, bet
tas tūliņ janosusina, lai izsargātu no saauk-
stēšanas. Slaucējs ir tikpat svarīga persona,
kā moderneeks. Ja slaucējs labs, tad peens

yai.*ojas, bet ja slikts, maziņas un beidzot pa-
visam apstājas. Pareizi izdarīta slaukšana
dara uz tesmeņu patīkamu kasrinajumu un

eerosina peena došanu. Vajag slaukt ar visu

gaujn preekšejos un pakaļējos pupus reiz£
Ar strlpem un knaibekļeeiu pupi teek veegli
bejati. Slapji slaukt nozīmē netīri slaukt.
Sevišķi no svara ir pamatigi Izslauki, jo pēdē-
jais peens ir vistreknākā s. Slikta izslaukšana

Ir ari bee?i veen par cēloni tesmeņa slirni-

bam. Slaukšana, skatotees r>ēc peena došanas,
Jaizdara divas vaj trīs reizes 24 stundās, pēc
••spējas veencdos sprīžos. Trīs reizes slaucot

•egūst drusku vairak peena nn ari mazleet

treknāku, nekā divreiz slaucot. Peens, cik

ātri veen var, jagādā ārā no kaitigā kūts gaisa
un jakārš, un peenā uzņemtajam kūts gaisam

jateek no viņa ārā. Tādēļ nekādā gadījumā
nedrīkst atznesto peena trauku turēt aizsegtu.

Peenam jabūt veenadam savu īpašibu ziņā.

Katras govs peena sastāvs maiņas no veena

teļa dzemdēšanas laika īdz otram. Teeži pēc

pee~ām deenam pēc atnešanās peens dabū

savu parasto sastāvu. Moderneecibas eesrā-

dčs peenu nedrīkst nodot agrak, nekā astotā

deeoā pēc atnešanās, seernicās pat ne agrak,
kā 14 deenā. Ari peenu no tām vecp ena

govim, kas tuvu aizreetešanai, nedrīkst nodot

minētās eestālēs. šim peenam ir rā ā garša,
vņš slikti kreimojas, nesaiet labi sveest un

kā'tigi nesabeezē pee seeru taisišanas. Vis-

pārigl, govis nedrīkstētu par bgu saukt, bet

jau nedeļas 6—B pirms atne?arās aizlaist.

Viņas totees dos vairak peena pec atnešanās,
bez tam aizlaišana nāk teļam par labu.

Peens nododams un leetojams svaigā, ne-

pārgrozītā stāvokļi,, Tā kā pee slaukšanas pee-
nā eekļOst dīgļi, kuri tur vairojas un galvenā
kārā veicini pßSfa skābšanu, 4ad par visām

to, lai dīgļu pavairošanās
:,#ļi{u?sm3rftfa f..Y2s‘arL lai viņi pavisam t ktu

iznīcināti. Pirmējais*ī!ebk sašneegts ar atdze-

sinašanu, pēdējais ar sakarsēšanu. Atdzesi-

našanu panāk tādā kārtā, ka peera traukus

aps; dz un eeieek aukstā ūdenī jeb ar aukstu

ūdeni aps aka, vaj ari leck viņam tecet pa
seviškeem peena dzesinatajeern ar velvetu

virsu. Jo vairak peens teek atdzesinats un

jo aukstāks viņš teek turēts, jo labak uzgla-
bājas. Peeteek ar atdzesinašanu līdz B—l2°8—12°
R. Atdzesinašanai janoteek tūliņ pēc slauk-

šanas labā, svaigā, vislabāk brīvā gaisā, tikai

ne kūtī.

Ar sakarsēšanu kaltigee dīgļi, sevišķi tee,
kas veselibai bīstami, pa le'Ričai daļai teek

nonāvēti. Pransē pa leelakai da ai teek lee-

tofa peena pastorizešana sakarsēšana līdz

64—80° R. Peens, kuļ-am i g ku laiku jauz-

glabajas nepārvēršamam, teek pāri par 7o° R.

pasterizēts. Peena pasterizešana un sterilizē-

Henkeļa
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šana noteek ar sevišķu aparatu palīdzību,
mājleetošanai nolemtā peena sakarsēšanu tur-

pretim ar Tsu sakarsēšanu (ar veenkāršu uz-

vārišanu nepeeteek) katlos vaj grāpjos, bet

peena sakarsēšana bēmeecm pa leelakai da-

ļai sr;v škos s'er lizešanas aparatos (vislabalci
atsevišķās porcijās). Pee sakarsēšanas peens
drusku pārvēršas. Tam ierodas t mšaic*» krā-

na ur. vār ! '?nas pengarša. Sakarsētais pērns,

tik ātri cik veen eespējams* Jaatdzesina un

tas vēss ļauzglabā.

' Govs peena eegūšana, apkopšana un

izmantošana.

1. Ja govi leetderigi ēdina, tad peena
devuma caurmērā no tās gada laikā ee-

gūst Rpmēram peccaa reizes tik daudz, cik

lop« p'ife smags; no 1000 mārc. «maga» govs

tā tad var e %gūt 5000 mārc. j*b 1660 stopus
peena. Lai varētu goru vērtību savstarpigi
ralīdzinat, jaizdara provei slaukumi un ja-
izmekl? peena tauki) satnr*. Govs gada laikā
i*d"d 160—320 mārc. peens tauku, bet pee-
na tanku daudzums var susneegt pat 700

mārc. gadā.
Caurmērā eeleju lopi, kā rītfrīzu, olden-

bur£eeši u. t. t. dod vairāk, l>et sauanas nn

sevišķi tauku nabagaku poenu, nekā kalnaju
un angļu eugas. Atsevišķa lopa peena dau-

dzums un sastāvs var no ši caurmēra stipri
atkaptocs. Leelakais tauku saturs 5—6%, ir

Džersejas un Gernsejas saln, Kreevijā Jaro-

slavas govim. Pee slaukšanas no svara ir

peena dzeodzep pilniga iztukšošana, jo pee-
na tauku saturs samērā ar dzoedzep iztuk-
šošanu ceļas un peena palikšana tesminī ma-

zina dzecdzern darbību. Jo ilgāka laiks pa-

eet starp divieera slaukumiem- to toesu

laki ir ik reizes ceguta ptcuā daudzumi^bet
to teesu mazaks ir pecra procectīsks tauka

•atnrs un otrādi, kamēr pee vecnadeem

starplaikeem šīs sterpibas gandrīz izzūd. 3

rrlzes dcenā slaucot mēdz eegut. vairak pee-

na (apm. $%) un vairak sausnas (apm. 8%
tauku), nekā divas reizes slaucot. Tādēļ ka

pee atteecigas ēdināšanas peena un

tauku ražas leci urnu pirmā kārtā noteic at-

sevišķa lopa spējas, tad no svara ir vaisloša-

na un šķiršana pēc spējam un proti tiklab

pēc abzolutām kā relatīvām (samēra), t.i.

samērā ar apēsto baribu. Tādēļ" mazvertigo
lopu izbrāķēšana ir derigs līdzeklis, ar ko

pacelt no atsevišķeem lopeetn eegūsiamu
peena un tauku daudzumu, t.i. peenalopu
eenesibn. Katras govs peena daudzums un

tauku saturs jaizzin vismaz veenreiz nedeļā.
Taukusaturu var izmeklot ari tādā kārti, ka

pee katra provesslaukuma noņem peena dau-

dzumam pecmēritu provi (vaj ari ik 10-eem).
4 vaj 5 reizes mēnesī noņemtas proves, 1

provei pecleekot 1 pileenu formalina, sa-

maisa un izmeklē maisijuma taukusaturu.

IT. Peens ir to teesu izturīgāks un vese-

līgāks, un no viņa to teesu veeglaki var iz-

gatavo* smalkus produktus, mazak viņš
e&tui sīLr*rgaDisD>n. tz veselo govu īenmsņ*
nākot peeus mēdz saturēt maz dīgļu, tadšļ
sevišķi pee slaukšana» peens jaizsargi ne

dīgļeom, it īpaši no dīgļu bsgatoem govn i*-

kārnijumeem (labi vēdinātā un tīra kūts, go-
vi) pucesana, tesmeņn mazgašana nn eetau-

košana, slaucēju roku ma/.gašana, mazgajami
slaukšanas apģērbi, peena drīza iznešana,
no kūts. No peenā eekļuvušeem netirumeem

eanr kāšanu, filtrēšanu (granta, vate) vaj
cer,trifogošanu atdala tikai ceetus. Blakus
tīrai ecgūšanai vialabak noder peena atdze-
sēšana tūliņ pēc slaukšanas (uz 4 gr. 0.)
nn nzglabašana zemi temperatūrā (apakš 19

gr.), lai novērstu caur baktērijām radito sa-

dalīšanos, ari peena prcekšlaika sarecešanr
nn peena kaites. Peeuu pa steri 7 ejot
(sasildot nz temperatūrām zem no-

maitā visns veģetatīvus, tā tad ari T>eenski-
bes nn lipigo slirnibu dīgļus, bet/rte izturī-

gās sporas, kuj-as vēlāk izdīgst pa daļai
rada giftia. Visu dīgļu nomaitaša-

na, sterili eii n v saistīta ar peens

īpašību, sevišķi olbalpdnveeln un pcencuku-
ra stipru pārvfAļfpdTPeenS dīgļua nomaitāt

izdodas to eeglakņ jo tīrāki viņa ee-

gūts. peenā krējuma nostādī-
šanos caur homogrnizaHju pēc Go-

lena lodiāu sasma 1ainašāna).
r\ '

%vaiga peena amfetera, t.i. reizā skābs
un BĪnrnaiņa reakcija to teesu ātrāki pāreet
skābā, jo leefakā siltumā peeuu uzglabā;
caur skābuma pakāpes noteikšanu (p©c
Sozblet-Henkela) var epreest par peena vo*

cumu un apstākļeem, kādos tās uzglabāts.
Svaigam peenam ir 4—B S.- grādi, vārot

viņš sarec pee 11 līdz 13 S.-gradeem, patva-

ļīga sarecesa.ua notoek pee 26—30 S.-gra-
deem (1 S.-grads =» 0,0225 grami peenskā-
beß 100 cm. peena).

Peena (it īpaši maisita) specifiski
svars svārstās starp 1,029 un 1,033 pee
15* C., kamēr atsevišķām govim tas var no-

slīdēt līdz 1,026, retos gadijumsa vēl zemāki

un pacelteea lidz 1,036, retumis ari angatako,
Peena tauku satura izzināšanai, sevišķi le#-

lūzni, ļoti labi noder Gerbera acidlwtiie*

metri*.

Govs peena aaztiva ir iekais;
j
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Caurmērs Svārstība

Ūdcņa
. .

," rr
. . 87,0% 83—90%

Tauku ...... 3,4% 1,5—8,0%
Seerveelaa

....
2,7% 1,8—3,2%

Albumina un laktoglob. 0,5% 0,2—1,3%
Citu slāpekļaveelu . . 0,2%
Pcencukura

. t . . 4,7% 3,0—6,6%
Pelnu 0,7% 0,6—0,9%

Peeņemot, ka no 100 mārc. peena ar caur-

mēra saturu dabon 16 mārc. krējuma un 84

mārc. vājpeena, ka vājpeens satur 0,15%
tauku, krējuma taukuaaturs iznāk 20,4470.
Ja ķēmespeens satur 0,55% un sveeBts 84%
tanku, tad no 100 mārc. peena iznāk 3,819
mārc. sveesta.

.....u

ITT. Pee nostādīšanas un atkrē-

jo s a n as krējuma veidā atdala peenā ļoti
sīku lodīšu veidā izdalītos taukus, samaisī-

tus ar peena pārējo sastāvdaļu grozigeem
daudzumeezn. Caur centrifūgām atšķir
10—20, caurmērā 16% krējuma (ar 15—30%
tauku). Centrifugojot peenu var nokrējot
līdz 0,1% t-auku (vājpeena) un vēl tāļaku.
Peena centrifūgas izgatavo darbinašanai ar

mekanisku spēku (tvaiku, elektricitati, ben-
cinu u.c.), kuj'fts nokrejo 480 līdz 8200 sto-

pu peena 1 stundā, un darbinašunai ar ro-

kam, nokrejo 50 līdz 400 stopu stundā.
Preekšraksti peena centrifugošanai ir: pee-
na siltuma vismaz 35°C., jaeetur noteiktais
apgreezumu skaits, krējums im vājpeens tū-

liņ jaatdzisina uz vismaz 6° C. Ja parādas
sveesta kaites, tad labas sekmes ir nokrējo-

i’amā peena raj krējuma pasterizešanai, tāpat
:rejuma skābēšanai ar baktēriju

ram.

Sveeatot vajag skābu krējumu pee caur-

mērā 12—15*, saldu pee ll—l3° C. Govu

savadibam, barībai, sveesta mucas būvei un

gaisa siltumam ir eespaids uz temperatūras
izvēli. Ui 100 mārc. sveesta, ja to sāla, ņem
2—4 mārc. sals. Vācijā sveests nedrīkst sa-

turēt mazak par 80% tauku un sālīts ne

vairak par 16%, nesālīts ne vairak par 18%
Ūdeņa.

Lai no peena eegūtn seeru, seerveelu iz-

kritina caur kunfci (pee 26—40® 0.) vai caur

ļ>eenā radušos peenskābi. Ti izšķir kunfca
īrn Rkibpccna seern, taļak pēc peena tauku-

aatara: fiārak treknus, treknus, puatreknua

un vājus seorus; pēc seera ūdeņa satura:

ceetus un mīkstus seorus. Oeetee soari no-

gatavojas paasi un ir izturīgi, mfkstee senri
otrādi. *

Sveesta, seera u. t. t. iznākums pee peena

apstrādāšanas daiadeem veideem ir caurmē-
rā sekošs: 100 mārc. peena ar 3,4% tauku
dod mārciņās pee

S Krējuma sveesto-
pļļ

g *anas, krejošana
•§ ar centrifūgu,

searosa"»s
.

I *.
. s ts g s s s i |

3 H SS ■fi. is
' • £k£ 9 0 o'v Lfe

0. 5S s*? 41 Sl
Sveesta

. t 3,40 8,82 3,82
Ķērnespeena 95,00 12,18 12,18 1,20
Vājpeena . . 82,00
Baksteina see-

ra, gatava 7,00
Ģreieu seera,

gatava . . 8,00
Kamera ber-

seera, gaiav. 13,00
Sūkalu

... 70,50 84,00 74,00
Sūkalu sveesta 0,76
Zudums

. . 1,80 2,00 6,50 6,05 13,00

100,00 100,00 100,00 100.00 100,00

Jaunakā laikā it īpaši vājpeenu izmanto
ari caur pārstrādāšanu pulveri (Passburga,
Juss-Ilalmakera u.c. metodes). Peenu to-
ļeem izēdinot 1 mārc. dzīva svara ražo caur

10—12 mārc. pilnpeena un 15—20 mārc.
vājpeena.

Peenu nododot kop- vaj citā moderneeeiba
(var nodot ari veenigi krējumu, pee kam pee-
nu atkrējo mājas), peenu un krējumu visla
bak samaksā pēc svara un pēc taukusatura
vaj pēc sveesta daļam. Katra dalibneeka ee-

sūtito peenu izmeklē vismaz trīs reizas mē-

nesi; krējuma tauku saturs jaizzin katram
sūtījumam. No peena (krējuma) daudzuma
un tanku satura aprēķina, cik daudz peena
tanku katris dalfbneoks nodevis un kāda ir

viņa daļa pee tauku izmantošanas ocgūtāa
peļņas. Pareizāki šo daļu aprēķina pēc tā
sauktām sveeetadaļam, jo sveesta veidā ee-

gfltais tauku daudzums ir ari samērā to teesn

ledales, jo tieknaks ir p*iena; sal. J. Frost,
„Die Bozablung von Milcb nacb Butteran-
ieilea*. , v *
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Sveesta iznākums no 100 mārc. peena, pee pilnpeena un vajpeena dažada tauku s .tura ja
no 100 mārc. pilnpeena eegūst 16 mārc. krējuma, ķerntspeens satur 0,55°/o un sveests

34°,0 tauku.

c m Vajpeena tauku saturi, proetntes c .n Vajpeena tauku satura procentos
t> 3 " I OJ 3 w

0) -X 3 J : u_. _
V 3

-

OL , . i n.
~

. ,

|5 " 0,15 0,20 j 0,30 ! 0.10 ' 0,50 =5 w 0,15 j 0,20 ! 0,30 0,40 0,50
£ 1 i l , *■

ļ
2.5 il 2,748 2,698 2,598 2,198 2,398 3,8 ļ 4,295 4,245 4,145 4,045 3,945
2.6 12,867 2,817 2,717 2,617 2,517 3,9 4,414 4,364 4,204 4.164 4,064

2.7 ļļ 2,986 2,936 2,836 2,736 2,636 4,0 ļļ 4,533 4,483 4,383 4,283 4,183
2.8 ' 3,105 3,055 2,955 2,855 2,755 4,1 ļļ 4,652 4,602 4,502 4,402 4,302
2.9 i j3,224 3,174 3,074 2,974 2,874 4,2 4,771 4,721 4,621 4,521 4,421
8,0 . 3,34 3 3,293 3,193 3,093 2,993 4,3 4,890 4,810 4,740 4,640 1,540
3.1 3,402 3,412 3,312 3,212 3,112 4,4 5,009 4,959 4,8:9 4,759 4,659

3.2 3,581 3,531 3,431 8,331 8,231 4,5 5,129 ,5,079 4,979 4,879 4,779

3.3 3,700 3,650 3,550 3,430 3,350
*

4,6 5,248 5,198 5,098 4,998 4,898
3.4 13,819 3,769 3,669 3,569 3,469 4,7 5,367 5,317 5,217 5,117 5,017

3.5 3,938 3,888 3,788 8,688 3,588 4,8 5,486 5,436 5,3 i 5,236 5,136

3.6 4,057 4,007 3,907 3,807 3,707 4,9 5,605 6,555 5,455 5,3 >5 5,255
3.7 4,176 4,126 4,026 3,926 3.82 G 5,0 5,724 5,674 5,574 5,474 5,374

Ja pilnpeena procentisks tauku saturs paceļas par 0 '• tad minētos apstākļos sveesta

znākums no 100 mārc peena paceļiis par 0.119 mārc., turpreti vajpeena procentiska tauku

satura pacelSanas par ik 0,1 sveeesta iznākumu no 100 mārc. peena pamazina par 0,1 mārc

Lat?. lauks Ekonomiskās Sabeedribas vtdihā atronogo

I.opkobihas Pārraudzības Sabeedribn kopskaitļi lapa sākamā:

.

:~t
~~

I
Kurzemē Vidzemē ļ Leljjlē I Kop‘

Lopkopibas pārraudz. sabeedrib. ...ļļ 119, 30 2 1 1 153

Saimneecibas *..ļj 2.236 605 40 10 ļ 16 2.957

Govis ļ
25.370 5.612 550 360 140 32.032

Buļļi ... 2416 4.V- H 21 14 2.050

Pe/auguŠo lopu kopskaits ļ 27.486 6.070 691 381 154 34.684

jaunlopi . ļ 8.995 2.073 :.m 147 ss 11.579

Visu iopu kopskaits ........ 30.481 6.143 927 528 182 46.261

1
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Latveešu lopu cUtsgrātnata cerakstiti lopi.

Iģ .
I Kurzemē. Vidzeme. Pavisam.

•-"j I
.

'

§ j ; i rif rīku
’

ts‘ kf | «2 : 1 • «rš I
- «5 I 1 n. C :=r o. ■ C zz cl

o> Ho
“

« o 3 i, ° o 3 0

io w 1 m pa 0 m S *4 0 m *4

.. fK
11

..
'!

...

V. L. 1430 ļ i4o7ļ 41G 17, 335 1848 84;1932

P. V. ļ 332 332 58 ļ f>B 390 380

Angelnas sugas lopi. . .
A. L. 10 I 61. 4 1 5 64 2J 66

PitfrTzu sugas lopi ... F. L. 3 3, 3 3

Šveices sugas lopi .... o. S. 2 2 i 2 2

Angelnas krustojumu lopi. A. K. 2 2, 2 —i 2

i g. eerakstiti lopi ...
1627 <■ 18t) 18 400 2309

1913.
. . . ......ļj - -ļ —j - j 801 45 840

1912.
„ . ļ | I 403 13 , 416

1911.
■ „ ij —*

i {
- ļj i 3701 16, 386

Viskopā 13853 ļ 160 4«»43

lopa mēris.

Lopu mēris ir Joti lipīga slimība. Baktēri-

jas eekļūst caur elpošanu plaušās vaj ar ba-

ribu kuņģi un drīz pāreet asinis un saģiftē
organismu. Lopu mēris peelip ragu lopeem,
aitam un kazam; citeem kustoņeem un cilve-

keem tas nepeelip. Mēris tikai veenreiz pee-

lip lopeem; izveseļojušees tee vairs nesa-

slimst.

Lopu pārņem drudzis un nespēks, pee
kam temperatūra paceļas no 3y° lidz 40° un

pat lidz 41° pēc Celzija.
Lidz ar to govei aptrūkst peens, kurš ir

ūdeņains un drīzi sarūgst. Spalvas sabožas,
ausis nokaras un lops izskatās bēdigs, te

gulstas, te ceļas un stāvot savelk kupru nn

nokar galvu. Uz apakšlūpas, smaganam, uz

mēles un tūDla parādas sarkanumi; uz dažā-

dām veetam uzmetas dzeltenas pūtes; acis

eesarkst, acu vāki pusaizvērti; no acim tek

asaras un no mutes sleenas; lopeem nav

ēstgribas un tee negremo. Izkārnijumi ir

sausi, tee nāk rešaki un ar grūtibam. Eero-

das aizsmacis klepus. Otrā deenā eekšejā
temperatūra paceļas lidz 42°. Lops beeži ce-

ļas un gulstas, sten, greež zobus un tam rau-

stas muskuļi. Pūtes mutē savelkas kopā,
pārplist un to veetā izceļas dziļas vātis. No

nāsīm un acim nāk pūžģains šķidrums. Iz-

kārnījumi top ūdeņaini, tad bālgani, gļotaini
un beidzot asiņaini. Lops st pri novājā, acis

dziļi eekritas, un viņš tikko var nostāvēt uz

kājām; mugura salikuse kā loks un slima ; s
lops stāv ar līdz zemei nokārtu galvu un tu-

vu kopā satiktām kājām; bet lee<ako d;'ļu
tas guļ un sten. Tad eekšejā temperatūra
nokrīt uz 2- 3 grarieem zemāk par normu;
āda ir auksta, izdvašotais gaiss smirdošs;
tūplis ir atvērts, iz ta ar Šķidreem izkārniju-
meem nāk gabali sarukušu moesas audu un

asinis. 7. vaj V. deenā lops nobeidzas. Lai

drīzāki atklātu sērgu, vajadzigs, lai paši ee-

rizivotaji apzinātos, ka par katru saslimšanas
gadijumu ar sērgu tūliņ jaziņo polic jai Poli-
cijas un tāpat lopārsta peenākums ir, katru
ar mēri saslimušu vaj Šai zņā aizdomigu lo-

pu tūl ņ nogalināt un aprakt ar visu ādu.
Kūtis, kur mitinajušees ar mēri Saslimuši lo-

pi, pēc viņu iznicināšanas pamatīgi dezinficē-

jamas; citādi jauneevestee lopi ari var saslimt
tādās kūtis. Pat mēsli, tāpat kā kritušee lo-

pi jaaprok dziļi zemē. Mēsli javed uzmanigi,
lai ceļā tee neizkaisitos. Sausā bariba, t i.

'seens un salmi, ja tee atradušees slimo lopu
tuvumā, mazakais tris deenas javēdina tādā
veetā, kur lopi nevar peekļūt un pēc tam tā-

da bariba dodama tikai zirgeem. Kūts see-

nas, greesti, durvis, sleegšņi, siles, gridas ja-

Galvenās lopu slimibas.
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nobrucina ar vārošu pelnu sārmu un pēc
tam jaaplaista ar beezu kaļķūdeni. Cilvēku

drēbes, kūpi kopuši slimos lopus vaj izvedu-

ši aprakt kritušos, jatira ar vārošu ūdeni; ari

apavi jaizkaltē un labi ja'zsmērē ar trānu.

Tāpat ar vārošu sārmu janotira vāģi, ar

kureem vesti kritušee lopi. KrituŠee lopi
jaaprok pēc eespējas tālāk no mājas un

mazakais triju aršinu dziļumā. Pirms ap-
rakšanas lopu āda jaaplaista vaj jaapsvi-
lina ar petroleju. Sprāgoņu vešana Ja-
izdara uzmanīgi, lai no teem iztekošais

Šķdrums nekristu uz ceļa. Mēris skaitāms

par zbeigušos, kad pagājušas 28 deenas no

pēdējā lopa nobeigšanās un kad pee tam iz

darīta pamatiga dezinficēšana.

Mutes un nagu slimibas.

Kustoņeem uzmetas tulznas uz mēles, lū-

pam un smaganam vaj ari uz nageem un vē-

zišeem. Parasti abas šis slimības parādas
veenā un tai pašā laikā. Nagu slimiba veenn

pa‘o par sevi beeži sastopama pee aram un

cūkām. Ar mutes vaj nagu alimibu sasli-

mušu govju peens, ja to leeto neuzvāritu, ir

kaitīgs cilvekeem, ipaši mazeem bērneem ku-

feem sametas mutē pūtes un tulznas

Lopus pārņem drebuļi, mute teem no sā-
kuma ir sausa un karsta, rišana un gremo-
šana apgfūtinata. No mutes sak tecet slee-

nas, kufas steepjas kā deegi. Govim aptrūkst
peens, pee kam tas ir dzeltens, staipīgs un

drizi nostājas. Kron'tis ļoti sāpigs un karsts;
lops sāk klibot. Pēc divām vaj trim deenam

jau var pamanit uz lūpam, smaganam un bei-

dzot uz mēles, kā ari ūz vēzišeem sarkanus
plankumus, kufi drīzi pārvēršas par tulznām,
kas pilnas dzeltenu beezu pūžņu; tulznas driz

pārplīst. Pēc 8--14 deenam Šās brūces sa-

dzist un lops izveseļojas. Tikai ļeti retos

gadījumos slimiba nepāreet tik veegli. Tad

drudzis-ir leelaks; augšleju gļotāda nokrit ai

gabaleem; nagu brūces ir tik leeias ka nevar

sadzit; Ši slimibas forma ilgi moca lopus
un ari nonāvē tos.

Slimibas cēloņi ir slapjas purvainai g ,ni-

ba, rasa, nagu nekopšana u. t. L Bet vis-

vairāk ta pēelip no slimeem iopeem, peemē-
ram, kad ēd no veen"m redelem, dzer no

sīks kad eel pa to ceļu, pa kūpu
nesen gājusi slimee lopi, vaj ari ganās ar teem

veeiiās ganībās. Lai .zsargātu iopus no sa-

slimšanas, tee jatur vasarā aukstās kūtis un

nav jadzen ganibās pa sli ri granteleem ce~

ļ. n. Lopu nagi beeži jaura un karstā laikā
lopi japeldina divreiz ceonā. Bariba jadod
mīksta, atvēsinoša, peemefaio svaiga zāle. ar

aukstu ūdeni salaistītas klijas u. L L Nav

japeemirst ari sali peedot Slimee lopi jaat-
§ķir no veseleem.

Ja ši slimiba !r veegla, tad peeteek, ka iz

skalo muti af ūdeni, atšķaidītu etiķi pee lee-

lakeem (evainojumeem brūces jasmērē ar

masijumu, sastāvošu no veenas tējkarotes
tannina un 4 karotēm glicerina. EekaisuŠee

kronīši beeži apleekami ar aukstām kompre*
sem. Brūces uz kronišee n un nagu starpās

aplaistamas ar villata Šķidrumu, kurš dabū-

jams gatavā veidā katrā apteekā. Lai veselos

nagus izsargātu no saslimšanas tee katru

deen jasmērē ar degutu un lineļļu, kufai uz

pudeles peeleeta karote karbolskābes.

Asins sērsta disenterija
ši sl miba visbeežaki uzbrūk pavasaros pee

pārejas no sausas baribas uz zaļbaribu, kā

ari garā sausuma laikā

Lopi nokar ausis, skatas uz Favu vēderu;
iz acim tek asaras, iz nāsīm beecas glotaS,
bet iz mutes smirdošs skidrums; nekā neēd,

vaj ari ēd ļoti maz; leelas slāpes, samet kupru,
pakaļkājas savelk žem Vēdera; vēders uz-

pūsts, aste pacelta uz augšu; no sākuma iz-

kārnījumi miksti, smirdoši, giotaini, vēlāk pa-

visam šķidri un tee iznāk ar stipru dzišanos;
mizali ir tumšbrūni, dažreiz pat asinim sa-

jaukti. Ap astoto sl mibas deenu izkārnijumi
ir tumšbrūni ar asinim sajaukti. Lops no-

vārgst un nobeidzas pēc trim neceļam; jaunee
lopi .nobeidzas pat pēc trim deenam. Izvese-

ļojas ļoti reti un tikai tad, kad slimiba parā-
dās veeglakā veidā.

Slimibas cēloņi ir saaukstēšanās spējās
laika maiņās, «agra dzišana uz ganibam pava-

saros skāba, sapelejuse eapuvuse bajaba, iz-

saluši, sadiguši kartupeļi pēkšņa pāreja no

sausas baribas uz zaļbaribu, sliktas gan bas

Slimee lopi jaatšķir no veseleem; tee nav

jadzen uz ganibam, bet jaeeveeto sausā siltā

kūti uz beezeem pakaišeem, kuri pee tam

beeži jamaina. Ja lopi kāro ēst, tēem jadod
mazā daudzumā veegli sagremojama bariba,
kā peemēram beezs miltūdens, vāriti ,
peli un labs seens Kā dzeramo var do

ūdeni, kuram drusku peelikti milti vaj kfijas
Pēc katrām divi stundām jataisa lineļļas k!i

stir>; vē ar terpentīnu vaj kampar-

bzolmizu, jasavāra pusstopā ūdeņo, pee no-

kāstā Šķidruma japec-Le 4 lote. baltā

pulvera, ja ajauc viss Kopā un jadod jco!<o-
pam pa 4 rei cs d,' ■
slimības gadiļumā labak gree. tc s ļaa lop-
irsta- Ta ka Šā. slirnibd ir lee'a līdzība 2r

mēri, tad tūliņ viņa-. - parādīšanās
policijai uti slimee lopi jaatšķir no veseleem.
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Eonāsi.

ši slimiba ipatneja tikai zirgeem, ēzeļeem
un mūleem, bet no Šeem ta peelip art cilve-

keem, kureem tad ir neizbēgama nāve: vis-

pārina eenāši toli lipiga slimiba

Iz nāsim, pa leelakai daļai no veenas veen,

tek pūžņalns, zaļgani-dzeltens šķidrums,- tas

ir lipigs un peekaht pee nāšu maļam. Uz
nāšu Šķērsseenas gļotādiņ .s manamas pum-

pas lidz pupas leeiumz v, Šās pumpas pār-
plīst un to veetā ceļas dziļas dziļas brūces,
šās brūces dažreiz pat izgrauž nāšu starp-
seenu, kamdēļ elpošana kļū.-t šrniiktoša,
speedoša un slimības beigās pat ļoti gpūta;
izelpotais gaiss ir smirdošs, zirgi pavisam
novārgst un nobeidzas. Pažokles dzeedzeri

uzpampst dažre z līdz zoss olas leelumam.

Brižeem leeka;, ka slimiba pareet, tecēšana

iz nāsim apstājas, brūce; sadzi;t, atstājot ne-

leelas, zva: gžņveid gas rētas. T omer tas tikai

tā izļeekas, ka slimiba pāreetu; Druces no

jauna parādas un ir leelakas par preekšejām.
Straujee eenāši var turpinatees ne ilgāki par

14 24 deenam, kamēr kronfckee eenāši vel-

kas mēnešeem un pat gadeem.
Bez šeem galvas eenāšeem ir vel adas

eenāiji. ši siimība no pirmās atšķira; ar to,

ka minētās pumpas parādas nevis uz nāšu

gļotādiņas, bet uz ādas, i aši uz kakia, uz

vēdera un uz kājām, ipaši uz pakaļkājām,
pee kam tās ir daudz leelakas. šās pum-

pas drīzi kļūst mīkstas, tad pārpli t un zem

tām izceļas dziļas brūces, šās brūce drīzi

sadzist un to veetā izceļas jaunas pumpai
Ja slimībā ilgāki velkas, tad pumpas uzmetas

ari uz nāšu gļotādiņas. Beidzot brūces pa-
rādas uz lūpam un galvas, kājas uzpampst
un paleek stivas kā zilonim; zirgi pavisam
nonikst un nobeidzas. Slimiba veeglā formā

var vilktees veselu gadu un vēl ilgāki Sa-

slimušee zirgi labak tūliņ nokaujami un apro-
kami ar vtsu ādu. Staļļi, kur mitinajušees
ar eenāšeem saslimuši zirgi, tāpat dezinfi-

cējamas, kā pee mēra slimības.

Trakums.

N/isvairak trakums parādas pee suņeem,
lapsam un vilkeem, bet caur peelipšanu pār-
eet uz cilvēku un visesm kustoņeem Pee-

lipšana noteek caur eekošanu vaj trakā suņa
sleenu peekļūšanu pee cilvēka pat vismazā-

kās brūcites, ādas pušuma, ši slimiba veen-

mēr ir nāviga kustoņeem. Pee suņeem at-

šķir divus trakuma veidus: breesmigo un klu-
so trakumu, pee kam pēdējais atšķiras no

pirmā tikai caur to, ka sunim pašā slimības
šākumā pamirst apakšžoklis, kamdēļ tas, ne-

faredams kost, ir meerigs. Suns top nikns,

neceeš kustoņu, ar ķureem lidz tam dzīvojis
draudzibā; beeži maina savu veetu, nekur ne-

atrazdams meera. Arveen palēcas uz augšu
un ķer ar zobeem gaisu, itkā mušas ķerdams.
EeŠana vairs nav stingra; ejot tas ļodzas no

veeneem sāneem uz otreem. Balss pārgro-
zās, aizsmok, reešana iznāk gapa, lidziga
kaukšanai. Suns izskreen pagalmā un tūliņ
greežas atpakaļ vaj aizskreen no mājas koz-

dams visus kustoņus, kūpi preekšā gā-

dās, bet pēc tam a greežas mājā un , a-

blēpjas tumšā kaktā. Lidz tam klusais suns

top nikns un uzbrūk viseem kustoņeem un

svešeem cilvekeem; bet savam kungam un

vtņa ģimenei tas vēl ir paklausigs un pee-
glaudigs. Pen tam suņi zaudē apetiti, bet
beeži ēd remojamus preekšmetus, kā

vilnu, salmus, vecus ādas gabalus, kokus un

t t Istabas suņi grauž mebeles, apavus un

nograustos gabalus kāri norij. Tālākā slimi-

bas gājeenā parādas vemšana, stiprs dzimu-
ma uzbudinājums, balss pavisam aizsmok.
Pēc divām, trim deenam slimiba jau pilnīgi
attistiju.ee . Tagad suns vairs nepazist savu

kungu; acis tnm sarkanas; tā ka vai-

gi pamiruši un rišana ir grūta, tad no mu-

tes tek leelā daudzumā sleenas. Pēc 9—lL
deenam suns iztrakojees nobeidzas» Ar lēno

'trakumu, kad suns nevar ne ēst, ne ko>t,
tas nobeid as pēc trim vaj Četrām deenam.
No traka suņa sareets lops pēc divām, trim,
Četrām nedejam, dažreiz pat \ ēc trim mēne-
šiem kļūt bēdigs un zaudē apetiti, ir ne-‘

meerigs, metas virsū cilvekeem un zirgi
grauž visu, kas tik preekšā gadas. Katrs no
traka suņa sakostais lops janogalina un jaap-
rok ar visu ādu. Cilvēkam, kas sakosts no

traka suņa, tūliņ jagreežas pee ārsta. Tūliņ

pēc sakoduma brūce jaizmazgā ar zeepūdeni
vaj sārmu un japabalsta asiņu tecēšana no

brūces.

Caureja.

Ja ca ja parādas pava.ari no sausas ba-

ribas ātra. pāreešanas uz zaļbarību, tad pee-
teek, ka pa starpam dod ari sausu baribu.
Bet ja izkārnišanās saveenota ar sāpēm, ja
šķidree izkārnijumi ir smirdoši un satur ne-

sagremotu baribu, tad tāda caureja jaārstē.
Vispirms vajaga novērst cēloņus, kas slimibu

radījuši, t.i. nav jadod slikta samaitata bari-

ba, zaļi izsaluši kartupeļi; bariba jadod sau-

sa un mazās porcijās. Uz ganibam pavisam
nav jadzen, īpaši leetainā laikā, bet ja vaja-
dzība speež, tad pirms izdzišanas jadod
drusku sausas baribas. Kā zāles jadod gļo-
taina dz ra, peemēram linsēklu novārījums ar

drusku krita pulvera pa ēdamkarotei ragulo-
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peem un zirgeem Aitām jadod tāds pats
virums ar dedzinātu magnēziju p:i rusēdam-

karoti reizē. Pee ilgas caurejas jaņem 7- 8

lotes zilauŠu sakņu, jasavāra ūoeni tā, ka vi-

ruma būtu divas pudeles, tad eekš ta jaiz-
kausē 2 lotes dzelzs vitr.ola un jadod zir-

geem un ragu lopeem pa reizē

cūkām pa glāzei un a'tam pa pusglāzei div-

reiz doeni.

Uzpūsts vmlo'S.

P'cč neuzmanīgas barošanas ganības vi,
kūti ar zaļbar bu īpaši ar āboliņu, r.igu ln«

peern un aitam beeži peenāk stipra vēdera

uzpūšanās. See kustoņi mēdz kāri ēst zaļ-
barību, gandri/ nemaz nesakošļādami to, tā

ka liela daļa tādas barībanokļūdama pirmā
kuņģi sāk tur stipri rūgt zem kuņģa siltuma

un mitruma eespaida, pee kam attīstās dau-

dzums gāzu, kufas uzpūzdamas kuņģi bdz.

ārkārtēji leeleem apmēreem un caur to s<-

speezdamas plaušas, beeži rosmacē kustoņus
Ja vēders uzpūšas tūliņ jaķeras pee veena

no sekošeem lid. ekļeem: l karoti potašas
izkausēt divās pudelēs ūdeņa un dot divas

re zes. vaj ari pusglāzi brandvina dot lopam
ar pusstopu ūdeņa. U/pūstās kreisās paslēpe-
nes mēreni jaspaida ar roku, bet vēders ne-

mijoši jalaista ar aukstu ūdeni vaj stipri ja-
berzē ar terpentinu Ja tas nelidz. ja uz-

pūstais vēders top arveen leelaks. lops izkar

mēli. elpošana kļūst ātra un grūta, tad tūliņ
vēders japārdur, U tādā kārtā atsvabmatu

kuņģi no gāzēm PreekŠ šādas operācijās
lopārsteem ir īpašs instruments, bet ja tāda

nav peeleek ar vr.crkāršu ēenu. Jadur sā-

no> netē u no kreirās gūžas. Gāzes izeet

I ops pakek dzīvs un brūce ari drizi sadzist

"Vīveles.

šī slimība visbeežaki gadas pee zirgeem.
Kustonis peepeši beidz ēst, miņajas, nemee-

rigi skatas uz vēderu, sten, svist, dažreiz pee-
peši leekas zemē un viļājās, pēc kam atkal

peepeši uzlec kājās un no jauna stājas pee
ēšanas. Dūrēji ir dažadi, kamdēļ ari pašai
slimībai ir dažadi nosaukumi, kā: dūrēji no

pārēšanās, no aizceetejuša vēdera, no cērmēm,
no saģiftešanās u. t. t.

Palidziba jasneedz ātri, tāpēc ka slimiba

beeži beidzas ar nāvi. Vēders stipri jasla-
pina ar kamparspirtu vaj veenkāršu spirtu,
vaj ari ar terpentinu un stipri jaberzē ar sal

mu viŠķi. Taisnā zarnā jašļircina silts zeepj-
ūdens ar sāli un eļļu. EekŠā jadod: rūgtais
un glaubersāls pa ēdamkarotei pudelē kume-

lišu tinktūras; to eeleet riklē uz reizi, atkārto-

jot katru stundu vaj pēc divānr stundām ska-

totees uz sl mibas gaitu.

Pee stiprām sāpēm jadod vēl veena ēdam-

ka:ote opija tinktūras puspudelē ūdeņa. Lai

žirgi viļadamees nesadauzītos, tad 4ee lēnam

javada.
Fln nes.

£>« slimiba īpatne» a tikai cūkām; no sākuma

grūti pazīstama, v sv i rak nomāc barokļus,
kuri maz kustas un ir eeveetoti knapās netī-

rās kūlis. Skmiba sastāv no tam, ka musku-

ļos apmetas ļoti mazas cērmes, kuras sauc

par tinnem.

Pi/tmrs: Cūkas zaudē ēstgribu, nogurst,
balss «'/smakuse, v īgi uzpampst, no nāsīm
I<k gļotas, kustoņi nolees, beeži zem meles

var redzat baltas tulzn ņas. kā putraimus, tās
•r tinnns. Nokautu cūku gaļā \ 3r atrast teetu

daudzumu šn para/itu lāda gaļa nav lee-

tojarna barībai. Slimās cūkas .iokaujamas uti

apr kainas zeme.

Aitu e.ēt'mhs

S'imiita sastāv no tanī, ka aitu galvas sma-

dzenes apmetas tulznveidigas cērmes.

Pazīmes- Aitas ūka apduluŠas, galva no-

kārta uz leju un pagreesta uz sāneem ; a tas

oet ļodzidamās. greežas riņķi ap sevi, k :mei

nenokrīt, zaudē ēstgribu, nolees un pēc rnē-
nošeem d'veem nobeidzas Šādu sl mu

aitu gaļa baribai noleegta Lai izsargātu citas

aitas no saslimšanas, tad slimās a'tas labak

nogalināmas un aprokamas zemo, ; k.-i ļaut
tām vārguļot.

Kaula kalto p«n sivēn neiu.

Kaulu kai e (Rachitjs) peu siveneem deoz-

gan beeži atgadas. Viņa ceļas aiz ta, ka
meesa nepeeteekošā mērā uzņem k3jķi, k: u i
pa'eek mīksti, kaulu galos rk imstala un k ui t

āda attislas nekā *i. Turklāt meesas s- ars

speež un muskuļi kustotees velk, tā ka kauli
lokas un top liki, kaulu gali saaug resni. V»s-

#

beežak Šo kaiti var novērot pee tādeem s ve-

neem, kufi bagatigi ēdināti un kā par brīnumu
pat tādos gadījumos, kur peetcekošā mēri

pasneedza kaļķi, bet kur lopi nedabūja ku >

tees un ;k aidit pa āru. Mums bija veci,
neērta cūkukūts, kurā varēja eeeet pa trim

paaugsieem pakāpeeneem, pa kureem peetika
ko kāpt leelakām cūkām, bet sivēni gan no-

lēca zemē paši, kamēr atpakaļ kūtī tee pa-
spēja eetikt veenigi ar cilvēka palīgu. Pro-

tams, reti viņus tamdēļ laida laukā. Tomēr
kaut gan mātēm pastāvīgi deva pee baribas

fosforskābo lopbaribas kaļķi un ari siveneem,
kad tee eesāka ēst, tāpat veenā aizgalda s

kakti allaž pabēra pa saujai mūrakālķu un

zemi, reti kāds perēklis sivēnu izgāja sveiki
no līko kāju ligas Dažeem locjtavas izleecās
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jau 3.-4. nedeji, ctteem tikai 3. mēnesi, bet

ari tee, kas palika pee veselības, auga sīksti
un nesasneedza parastu svaru.

Vēlāk lopukūts gala uztaisija jaunu kūti
cūkām, gan veenkāršu, tomēr ērtāku, nekā

veco. Pa kūti gar aizgaldam gāja celiņš, visā
ēkas platumā, q asis garš. Uz šo iznāca aiz-

galdu durvis, kā ari siļu klapas, kuras pastū-
ma uz eekšu, barību dodot, jo viņas karajas
stiprās eņģēs. Vaislascūku aizgaldas bija prā-
vākās (!G‘X9‘) un" viņām durvis bija prāvs

caurums, kuru taisīja vaļā kad sivēn nāca l

nedeju veci. Pa Šo caurumu sivēni lida ārā,
$k aicija pa celiņu un rakņājās pa zemi, ku;as
celiņa veenā galā bija nobērts vēsais vecums.

Turpat siveneem deva meežu graudus, jau no

3. nedejas sākot. Kad gaiss atvēlēja, tad māti
lidz ar bērneem laida pa āru divreiz dcenā.
Pa zemo sleegsni sivēni veegli tika pāri. Va-
sarā viņus laida pee citām cūkām dārza ap-
lokā, tiklīdz tee bja 1 nedejas veci. No kaulu

kaites un likām kājām vairs nebija ne vēsts

un sivēni spirgti auga, tā ka G nedeju vecumā
viņi parasti svēra 36 mārc. Baribas kaļķi
un sāli mēreni devām mālem baribā. sivēni ta

nedabūja Protams, rakņadamees pa āru viņi
kaļķi dabūja no zemes.

Negribu nu (sacit, ka dabiski uzņemtais
kaļķis no zemes labak pāreet asms, n ka

maksligais, kuru pasneedzām ag-ak sivēnu
bariba. Domāju, leeta šāda ; S veneem, kuri

peeteekoši nedabon kustetees, itin veegli rodas

traucējumi sagremošanā. Tee gan itin neee-

vērojami, tā ka neuzmanigs kopēj*» pat ncka
no teem neredz, bet tee spēj aizkavēt, ka

kaļķis iz baribas nepāreet asinis. Driz tad
meesā *aptrūkst kaļķa un sekas - kaulu kaite,
likās un nejauki izveidotas kājas, kā ari nīku-

līga augšana un attistišanās. Veeglčk Šo ligu
novērst, nekā dzeedet.

Teļu caureja.
Pret teļu caureju, sevišķi lipīgo, iz-

gudroti un eeslaveti dažadi līdzekļi. No teem
labums atlec pa leelakai daļai tikai min. li-

dzekļu izgatavotajeem un pārdevejeem. Prak-
tikā labs izrādijees sekošs veenkāršs tidzeklis.
Slimam teļam pirms eedod mazu ēdamkaroti
Karlsbades sāls, kura kuņģi pamatīgi iztīra un

zināmā mērā dezinficē. Nevajag uztrauktees,
ka caur Karlsbades sāli caureja top vēl stip-
rākā. Pēc tam katram dzēreenam, ko teļam
sneedz, peepilina 3 pileenus tīras, stipras sāls-

skābes, kura palidz sagremot un ari noder kā

aizsargs pret caurejas sikorganismeem. Ar
ārstēšanu nevajag kavetees, bet ta

tūliņ, kā slimibu eerauga Veselus teļus vajag
bez kavēšanās atšķirt no nevesaleem un aiz-

galdas dezinficēt, izslakot ar ūdeni, k im pee

1 spaiņa peemaisita 7- tējglāze kūpošas (ne-
tiras> sērskābes. Ja kūli parādijusēs lipigā
(ba tā) caureja, tad bez tam teļeem tūliņ pēc
dzimšanas vajag nabas apmazgat ar oorskā

bes atšķaidijumu un peeiūkot, ka alaž pa pil-
nam būtu paka sits, lai guļuveeta būtu pilnigi
tīra. Labaki ir, ja nabas apmazgašanu ar

borskābes atšķaidijumu atkārto va rakas dee-

nas.

Zeemeļneekti seklās kūtis.

Norvēģija Kā peemērs *)
Seklās kūtis, to preckšrociba, higiēniskā

nozīme u. t. t. būs, domāju, ari viscem pazī-
stama gan caur knrseetn, preekšlasijumecm,
kā ari paraugkūtim poc noturētām izstādēm.

kūtis visos sīkumos ir aprakstītas grā-
matās, jo tās nāk no tām pašām zemem, no

kureenos tā saucamā «kultūra" un «tīrasiņu"
sugus nākušas. Tā tad no zemem ar .sil-
tāku klimatu. Un tas latveetim sevišķi ja-
leek vērā.

Lūk, tamdēļ nebūs par kaiti apskatīt, kā-
da ceļa norvēģi - zeemeļncki šo

jautājumu izšķīruši. Norvēģijai ar Latviju
daudz kopēja neskatoties uz to, ka pir-
mā ir kalnu zeme, bet mūsu dzimtene vairak
līdzenuma zeme. Un tumēt ari še, Norvē-
ģijā, ir līdzenumi, kā ari plašas eolejas, kas
atgādina Latviju, sevišķi Vidzemi. Tāļak
norvēģi ir tikai nesen «pamodušoes" sevišķi
lopkopibā. Gadus 20 atpakaļ (ne vairak!)
norvēģi dzīvoja gluži bezbēdigi un bij pazī-
stami kā stipri „eerneteji".Līdz ar šo «grēka"'
apkarošanu ar Norvēģiju ect milzīgi ātri uz

proeksu. Man gan šķeet, ka tur ne tik „šna-
bitis" veen, bet loelā mežu izciršana ir tas

galvenais eemesls, kupš norvēģus dzina ļ>ee
darba. Lai nu būtu kā būdams, bet Norvēģi-
jai ir nenoleedzumi panākumi lopkopibā un

sevišķi veetejo sugu uzlabošanas un izlases
jautājumā. Ģe tikai peezīmošu, cik ātri un

droši ši loota ect uz prcckšu. Nesen iznāca
oficielais apraksts par Akerbusamtu (upriņ-
ķi) (Akcrhusamts Landluisholdningsselska-
bets Jieretning fra 1/7. 1003—30./G. 1914).
Starp citu tur lasam:

„. .. vceteju sarkantolā
suga

1900. gadā svēra (dzīvais svars) 300 klgr.
1910.

„
319

„

') Ta ka ari pee mums &ākts beidzamā laikā
daudz runāt un rūpetees par seklām kūtīm, tad ee-

veetojam te Vanaga kga peevllcigo apskatu par zee-
melnecku seklajām kūtim. Vlspāri par seklajam kū-
tīm japeezime, ka viņas veetā sevišķi tādos apgaba-
los, kur mazak nodarbojas ar labības audzešjn ;, ta

tad, kur ir salmu jeb pakalšu trūkurr s, kā ar! kalnai-
nākos apvidos Vēl var peeztme’, ka dziļās kūtis peo
nr ums veegli pārtaisīt par seklām, tādēļ ka t š

ļoti augsti celtas hud
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1911. * V „ 336
„

1912.
„ * „ ,

340
H ļ

1913. * * „
356

„

Pee tam peene no 2000—2500 litreem
1910. gadā peeaudzis līdz 3500—4000 litreem
gadā.

§ee skaitļi neprasa paskaidrojumu tee

rāda, ka norvēģi strādā. Lūk, tamdēļ ir
interesanti apekatit to veetu, kura lopi še

pavada apm. 8 mēnešus, proti: kūti Nor-
vēģijā.

Mājas še tā kalnos, kā eelejās pa laikam

maziņas, izņemot dzīvojamo ēku. Bet veena

māja ir milzīgi leela latveetim ceļineekam
nesaprotami leela vēl leelaka ta izskatās
tamdēļ, ka aramā zeme tur apkārt tik maza,
ka latvoctīs vismaz uevar uz reizes saprast,
no ka tee cilvēki tur uzturas un turklāt ceļ
tik leelas sarkanas ēkas (visas kūtis, vaj ari

būves, knrās tās atrodas, krāsotas sarkanas

sarkana krāsa ir lēta, isturiga un skaista

eeteicama ari latvcešeem)! Ta ir kūts

vaj pareizāki: kūts un salmu un seeua

šķūnis, kā ari turnipsa, raušu u. t. t. uzgla-
bājamās eetaiBos. $i leelā ir.nja moder-
nā kūts ir celta gadus 15—20 atpakaļ un

to skaits peeņemas ar katru gadu. Tikai aug-
stu kalnos vēl redzamas mazas, no 4 vaiņa-
geem būvētas kūtis. Ir še, netāļu no manas

dzīves veetas, kalnu kūts, kura vēl šobalt-

deen ir leetosanā (14 govis) būvēta ap
250 gadus atpakaļ!! To poerāda *rūņu" rak-

sti seenā. §o ēku mazee samēri, seenu bee-
zums (būvētas no 4 milzigeem haļķeem) no-

rada, ka it viss darīts, lai siltumu saudzētu.
Mēslus no šīm kūtim izgrūž pa mazu lodzi-

ņu laukā. Ģīs kūtis ir caur to tipiskas, ka
tur eetaisita gulta lopkopējai. Tagad to

vairs neleeto, bet vecee ļaudis atmin to vēl

labi, kad apkopejn tur ari nakti pavadija.
.Tannakās kūtis ap 100—60 gadeem tikai
mazloet no šīm pirmajām atšķiras, tikai mēs
lus negrūž vairs lankā, bet sevišķā blāķos
kūts galā eerīkotā mēslu noliktavā. Un nu

pēdējais tips kā minēju, gadi 15 atpakaļ
eesākts būvēt un līdz pat šodeen ar drudžai-
nu ātrumu it visur eerikots ir kūtis
ar mēslu uzglabatnvi teeši

zem kūts grīdas pagrabā. §is
tīps eemantojis tik leelu peckrisanu, ka par
citādi eerīkotām kūtim neveenam ir prātā
nenāk ne runāt, ne domāt. §īs kūtis ir kā ra-

dītas preekš Norvēģijas kalnainās zemes un

aukstā klimsta un būs nenoleedz&mi noder i-

gas ori Latvijā visur tur, kur ir pakal-
nes, kā poem. mana dzimtenē, Peebalgi u.c.

Jo eerīkot pagrabu peckalnē ir neeka leeta.
Dzīt mēslos no seklās kūts ar tačku (ķerru)
vaj nest ar sekuineem tas norvēģim ne

prātā nenāk. §ak, kamdēļ tad tā moeiteee:
eetaisi pagrabu zem grīdas, atceļ lūku un

leeta darita sagrūd mēslus kā neeku pa-
grabā. Un pee ta visa kūtī ir tik silti, ka

zeemas vidū kreklā var to visu pastrādāt!
Nav durvis par velti vaļā jatur mēslus izve-
dot aukstums neteek eeksā! Bez tam mēs-
li pagrabā silda grīda ir silta un tamdēļ
dažadas slimibas, kas ceļas no saaukstēšanās,
še mazakā mērā izplatītas, nekā citās valstīs,

kūtim ir līdzība ar pazīstaraeem sil-
teem lecekļeem: apakšā mēsli virsū stā-

di, un puķes zeed zeemas vidū lauskam
sperot.

Citādi pate kūts ne ar ko neatšķiras no

pazīstamām seklām kūtim un tamdēļ še

par to tuvāki nerunāsim. Tikai peezīmešu,
ka bargā zeemn ir rādijusi, ka kūts aug-
stums nav eeteicams pāri par 2,5 metrecm
un preekš katra lopa jarēķina ap 5Mž m*.
grīdas. Pretcjā gadijumā temperatūra būs

par zemu un sekas mitras nevcseligs gaiss.
Tas izskaidrojams ar to, ka gaisa apmaiņa
tikai siltā kūtī eespējama.

•Sevišķu lomu še seklās kūtīs spēlē grīda.
Mēs visi zinām, cik ātri kūtis sijas pūst
sevišķi siju gali, tāpat paši greesti. No zēna

gadeem, kad uz mūsu pleoeem gulēja atbil-
dibas pilna olu sameklēšana daudzi no

mums vēl ateeresees ar spaļeem apbērtās
kūtsaugšas, kur mums bij stingri noleegts
etaigat, bet uz kupām vistas bija kā uzbur-
tas! Seklajās kūtis greeetu jautājums nav

tik breesruigs; greesti var stāvēt uz laiku
laikeeni, uz teem var uzglabāt seenu, sal-

mus u. t. t. bez mazakās kaites, !>et toteei

grīdas jautājums ir daudz svarigak- Ja s;

jas un greesti dziļajās kūtīs tik ātri pūs*,
tad eemesls tur meklējams nospundētā mit-

rajā kūts gaisā (lopu un mēslu izgarojumi).
Tāpēc tur, kur veen kāda šķirbiņa, kur

velk, kā peern. sijas galos, scēnās vaj starp
greesteem kur mitrais gaiss nāk sakarā

ar koku, pēdējais ātri pūst. Seklās kūtīs, ja
tas pareizi eerīkotas, t.i., ja tās ir siltas,
gaiss paleek sauss un to var mainit pēc pa-
tikas ar šim nolūkam eerīkotām ventilaci

jas trūbam. Citādi tas ir ar grīdu, un se-

višķi pee Norvēģijas tīpa seklām kūtim, kur
mēslus uzglabā teesi zem kūts grīdas. Tam-
dēļ mēslu izgarojumi u. z. kož grīdas sijās
un dēļos, tā ka pēdejee ir jamaina ik pēc
10 gadeem. Lūk, kamdēļ Norvēģijā gandrīz
nekur vairs neleek koka sijas un grīdas, bet
koka siju veetā leeto dzelzs dubult T »1*
sijas un dēļu veetā betonu. Skatotees pēc
kūts platuma un gapuma, ir jaņem (še do-

māju vidus saimneecibn ar 12—15 govīm)
veena vaj divas leelaka profila sija» un



šķērsam pār tām mazaka profila dzelzs
stangas (peem. leotošanai nederigas dzelzs-
zeļa sieedes u. t. t.) un starp tām jalej be-
tons.

Betons ir nākotnes būves materiāls un pa-
stāv no apm. L daļas cementa, 5 daļnm smil-
šu un 7 daļam sadauzitu akmeņu (mazleet
smalkāku par pazīstameem šoseju bru&eja-
meem akmeņeem). Betona sagatavošanai un

leetošanai ir vajadzīga zināmā arodneecis-
ka eevingrinašanās, bet centrāles šajā leetā
var līdzēt, peesūtot vajadzigos strādneekus,
vaj ari noturot izmēģinājumus pce veenā

otra zemkopja, kujš tādu grīdu gribētu ee-

rīkot. Apkārtnes zemkopji tad varētu paši
veen tos darbus veikt. Un latveeseēm drīz

veen peenāks ta decna, kad ar kokeem būs
Baudzigi jarīkojas un tamdēļ laikus jaeepa-
zīstas ar teem materialeeru, kufus var viņu
veetā izleetot. Uz pirmā acu uzmeteena šā-
das grīdas eerikošana daudzeem izliksees
emeekliga: sak, kur tad lai mēs to naudu
ņemam cementa grīdām? Ja, tauteeši, tur

jums ta. iba, bet taisniba ari tikai pirmā
acu uzmeteena. Kūti DŪvē, jeb mūrē zem-

neeks sveedrus slaucīdams un pee sevis do-
mādams: lai ari man ta kauku to mugurkau-
lu un loeitavas salauž, bet par to būs inazak

Andženain un Andžcna Andžam veeglakas
deonas, up ta ir patcesiba, tas spēka avots,

kvjs latveeti tiktā] novedis. Ka betona grīda
stāv uz bērnu bērneem, ir otrā patcesiba,
tīri tecbniska un, ka betona grīda ir lētākā
par koka grīdu ir trešā puteesiba
saimnceciska pateesiba. Acumirklī to eeri-

kojot, ta izmaksā vairak par koka grīdu, bet

par to pastāv 10 reizes ilgāk par pēdējo
uz bērnu bērneem!

Man še. Norvēģijā, dzīvojot., saprotams,
nav eespējams dot aprēķinus skaitļos par
betona grīdas lecšanu tas atkarajas no

dzelzs un cementa cenām. Pēc Norvēģijas
apstākļeem šāda grīda (10—12 lopeem) iz-

maksā ap 150—200 rubļu, rēķinot strādnee-
ka algu 260 kap. deenā. Apmēram tikpat
daudz izmaksā ari Latvijā, kur strādneeku

algas mazleet zemākās, bet dzelzs būs dār-
gākā. Cements maksā apmēram tikpat,
cik še.

Ret pirms pee ša dārgā darba ķeras, zem-

kopjeem vajag izleetot sasneegto stāvokli:
likt agronomecm pagatavot zīmējumus, jo
šajā grīdā ir stabeem, ūdensvadam, vircas

notecēšanai eerīkotās renes, kā ari mēslu no-

grūšanai atteecigee caurumi u. t. t., vārdu
sakot: viss pee leešanas j&ņem vērā, vē-

lāki tas gpūti izpildāms un tos eetaisot grīda
teek sabojata. Un tamdēļ taču agronomi ir

pakaulē, Ķojeenes agronomi zīmējumus, pa

skaidrojumus izdara par brīvu jo ari ma-

zakeein nespējigakecm šajos laikos zini-
bas ir nepeecccšamas, ja ne citādi, tad

pēdējo praktiska puse. Ceru, Latvija šajā
leetā ir tikpat tāļu.

Bet zem grīdas vēl pats pagrabs, kuram
jabūt tik leelam. lai zeemas mēslus varētu

uzvemt un ta leelumu var aprēķināt kaut
kurš zemkopis pats viņa dziļā kūts ir ce-

ļa rāditaja: apmēram tikpat daudz kubikpē-
du vajadzīgs seklas kūts pagrabam, cik aiz-

vem mēsli līdz mēžamam laikam. Bet ja
veet.as apstākļu dēļ tik dziļu pagrabu nevar

eerīkot, tad var ari ar mazaku istikt
mēslus var ari zeerau izvest, kā tas dažās
Bainmeceibās ari noteek. Pagrabam jabūt no

mūra, tikai gluži tīra māla zemē būs eespē-
jams bez mūra istikt. Pagraba grīdai vajag
būt. eeetai, tamdēļ eeteiearas leetot cemen-

tu (uz 1 d. cementa ap sd. smilšu), tāpat
seanam. Katrs zin, ka virca sūcas mūreem
cauri un sasalstot sadrupina mūri. Ne vee-

na kūts veen tamdēļ ir mūros pārsprāgusi
un draud apgāstees. tā ka no lejas puses ir

jaatbalsta. Bez tam virca zemkopja šķid-
rais zelts aizeet šotēva pļavā, vaj purvā.
Veenā pašā gadā no dažas lubas kūts aiztek
vairak. nekā tas vajadzīgais cements maksā.
Veenā pagraba stūrī jaeemūrē aka visādā
ziņā ar Centim seenam un dibenu. sajā aka
satek virca pate no sevis, jo, kā redzējām,
grīdā eerīkotus sevišķas renes. Vircu no šīs

akas var vaj nu ar koka pumpi (lētu!), vaj
ar spaini uz mēsleem izleet. Var ari tur, kur
torfs pee rokas, to pagrabā nogrūst un vir-

cu uz tās sapumpēt, torfs to eesūc kā sū-
ceklis.

Pagraba lejas pusē eetaisitas durvis, mē-
slu izvešanai. Ģīm durvim jabūt tik platām,
lai ar vezumu veegli varētu tikt cauri. Pa-

šas durvis taisamas no beezeem dēļeem, un

stenderēs labi eeveetojamas. Tās ir uz āru

veramas un ar stipru bomi šķērsam pār viņu
vidu slēdzamas. Ķis bomis attur tās no mēs-

lu speedeena eespaida. Tas viss.

Bet ar to leeta nav izbeigta. Sj?a raksta
nolūks ir, ne tikveen eepazīstinat ar šām

zeemeļneeku seklā mkūtim, bet ari uzmudi-

nāt tauteešus sekot norveģeešu paraugam
paraugam, kufl jau pāri par 20 gadeem
praksē izmēģināts un par labu atzīts. Sevišķi
ši leeta peo sirds leekama kalnaino apgaba-
lu eedzīvotajeem .. .

Lai tik mazlect paskatarnees dziļās kūts
saimneekošanā. Cik daudzas saimneeces un

deenastneeces nav peesavinajušās reimatis-

mu un citas slimības dziļo kūti breodot, cik

daudzas alimibas nav caur šās kūts netīribu

peenu baudot nomākušas mazos pilsoņus,—»
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bet par visām leetam lai peeminam mēslu
mēžamo laiku. Tik zirdziņi veen nenomokas
ar pilnu mēslu vezumu, līdz pat rumbām

nogrimušu šķidrajā masā. lT

n javelk ir, ja
ne leek ar sekurnu j;ur muguru. Neva-

jaga nemaz būt lopu aizstāvju beodribas

becdrim, lai šo darbu uzskatītu par lopu mo-

cīšanu. Turpretim seklās kūtīs mēsli, t.ā sa-

kot, paši no sevis veen gandrīz satek vezu-

mā un bēritim vezums pat jaattur no kūts

pakalnes, līdz teek uz ta paša ceļa, kur agrak
staipotees. Un saimnceču meitām vairs ne-

būs no laukeem uz pilsētu jabēg, viņas va-

rēs atrast patīkamu inteliģentai nodarboša-

nos mātes sētā un kūtī.

Seklās kūts oetaisei ir jau leela nozīme,
liet lai no tās pilnu cenu", tad pee

t.ās peebūvējains ari šķūnis. Ar to pamazā
kūtsbūve pārvērtisees i>ar to leelo, sarkano

būvi, kuj’u ccļineeki apbrīno še Norvēģijas
lejās^

Kā to redzējām, uz seklām kūtīm var barī-
bu uzglabāt, jo nav jabaidas no samaitāša-
nās (kā pee dziļam kūtim). Tamdēļ šķūni bū-

vē, lai tas varētu uzņemt visu baribu la-

bi leelu teeši kūts galā, taisnā linijā, vaj
leņķī pret kalnu, jo tad var veegli eerikot
uzbraucamo tiltu. Pate būve tik veegla un

veonkārša, cik veen eespējams un pastāv
no «skeleta" koka stabeern, kuri veens ar

otru krustam saveenoti ar beezām platikam.
Ķo skeletu no ārpuses apšuj 4*r plāneom dē-

ļeem. Šķūņa secnās eetaisa daudz logu, lai,

pecnn, neizkaltušu scēnu varētu pamatigak
izkaltēt, jo ar šo logu pilīdzibu var regtilet
caurvēju.

Visa būves konstrukcija ir ļoti veenkārša

un neprasa nekādu sevišķu zināšanu, bet tā

ka šīs būves veids Latvijā vēl maz lectota,
tad veetejee agronomi var nākt palīgā, se-

višķi ar spāru konstrukciju jumteem. $u bū-

vējot izeet. neticami maz materiāla. Jumtu

še leek T izņēmuma no dzelzs galvanizēta
viļņu dzcl/.s tas ir veegls, izturigs, lai gan

ne lēts bet gan galu galā tas būs tas lē-

takais materiāls, jo istur ilgāk par salmu,
lubu vaj šindeļu jumteem. Dakstiņu jumtu
nav er* >ieams likt. tas ir par smagu un

tudēļ visi būve iznāks dārgākā (vajadziga
stiprāku konstrukcija).

Arturs V un ag s.

Tt cd. peozīinc. Feezjmesim, ka še ap-
rakstītas norvēģu kūtis ari jau Kurzemē leo-
totas un pat jau oeproekš 20 gadecm. Pāre-
jot uz cūkkopības audzināšanu lcelumā, Kur-

zemē, Dobeles apriņķī, Kroņa-Vircavas Vi-

dus-Ziģeļu saimneeks Ansis Hisaeneeks pār-
būvēja veco, no zemes akmeņecm celto lopu
kūtsēku racionelai cūkkopībai pcēmēroti.
Visas 14 asis garas, 10 pēdas augstās un 0

asis eekšpusē platas kūts telpas pārdalīja
bez kādam starpsecnam 7—B pēdu augstu-
mā 2 stāvos ar spundētu dēļu grīdu vidū.

Virsējās telpas sadalīja caur ejam atseviš-

ķās aizgaldās, audzēja līdz 400 cūku

un sivēnu, tos racioncli barojot vasarā ar

beksclēs smalki sagreestu svaigu āboliņu un

zeemā ar sakņu augecm, peedodot klāt kā

spēka dziru ledos aizskrūvējamos katlos su-

tinātu zirga gaļu ar milteem. §īs telpas bija
sasneedzamas pa sevišķu uzbraucamu tiltu

no agrakā scēna gubeņa, tagadējām ēdeena

sagatavošanas telpām. Apakšstāvs sastāvēja
no nedali tām telpām, kuļās bija tikai nosta-

tīti daži baļķi, saturēja. sinī leela-

jā apakšēja telpa pa katrā augšstāva telpā
oerīkotu ndoelu caurumu eeslaucija .'pāris
reizes deeuā visus cūku mēslus, tā ka cūkas
savās aizgaldās uz grīdas gulēdamas notērē-

ja gandrīz nekādus pakaišus un tomēr aiz-

galda# bija veenumēr sausas un tīras. T.cē-
lais mēslu krājums apakšstāvā deva ari pa
z.ocmu peeteokošu siltumu cūkām un sive-

necm. Parastā mēslu aizvešana katra gada
vasarā, protams, bija visgrūtākais darbs, to-

mēr tā ka apakštelpas pa platajām durvīm

varēja eebraukt ar mēslu kastēm un nedali-

tās plašās telpas atļāva visas malās pee-

braukt, tad ari mēslu izvešana stipri atvee-

glinajās.

Tā tad pēc praktiskeem peedzīvojumccm
ari mūsu dzimtenē jasaka, ka pēc Vanaga
kga aprādijurneem eerīkojot seklās kūtis,
lopkopiba top visai atvceglinata, jo atkrīt

nost ikdeenas mēslu aizķerrešana uz citu

veetu, bet lopam tomēr ir katrreiz tīra gu-

ļas veeta, pee kam pakaiši gandrīz nemaz

netop tērēti.



Dārzkopiba.
Ogu audzinašana

Šoreiz pārrunāsim divēju pazīstamāko un

eeeeonito ogu a v e ņ n un zemeņu kul-
turu, kapa atjaunojamās saimneecibas drīz
eespējania un visdrīzāk atnesīs ari ražu.

Avenes mīl trūdu bagatu pamitru ze-

mi, dziļi nestrādātu un labi mēfelotu, drīzāk
veeglaku nekā stipri smagu. Kā mēslojums
ļoti labs ir kompots, bet var ari labi leotot
kūts un ateju mēslus un ražas nodrošināša-
nai uz pūrveetas pa maisam superfosfātā un

pa pusmaisoni kālijā. Zeme jaizstrādā rudenī,
bet stādīšanu sausās vootās izdara rudenī,
turpretim mitrākās agri pavasarī, kamēr
pumpuri nesāk plaukt. Dēstu ecaudzē vaj nu

no atvasēm vaj krūmus sadalot. Ogas nes pa-
gājušā gadu atvases, kuj-as rudenī pēc
ogu noņemšanas janogreež. Bet lai izretina-
ter stādi neizsaltu, rudenī visas atvases ja-

ēumurā un japeeleec, pecseenot no-

-1 oektos galus pee otru krūma apakšas, jeb
ari krustaniski pārspraužot pāris mcetiņus.
I / peeleektajoem krūmcem der uzmest pa
egļu skujai.

Vz krūmu atslājamus tikai O—R atvases.
Attālums stādot puvis sirsinās rinda no

rindas un aršiņās pusotras stāds no stāda.
Labā zemē \ur stādit drusku retāk. Pee stā-
dišaņaš stipri jasaluista un pēc tam stādi
jaapbcr trūdcem, lai neizžūst. Kāti pēc eo.stā-
dišanas janogreež, tā ka tee puleek tik 5—(5
collas gari. Tad tee dod vairak un spēciga-
kas atvases. Zeme pn vasaru vairākkārt, ja-
nzirdina ar kultivatoru vaj kapli. Vasaru
stādi pāris reizes jauplaista. Stādi, kad iz-

auguši, jaseen pee meeta, kuru vaj nu no-

sprauž krūma vidū, vaj ari starp divi krā-
ni cera : var ari apvilkt drāti vaj uzsist latas
gar rindu maļam kādas 4 pēdas augsti un

kādu daļu atvašu peeseot pee tam.

Pee labas mēslošanas avenes var atstat ga-
dus desmit. Nopeetni jasargā no vārpatas
nevēršanās. Re-izē ar nevajadzīgo atvašu iz

greešanu, der nogreešt ari kādu */«—no

audzējamām.
No kaitekļeem kā ļaunakee atzīmējami:

aveņu mecerneeks, aveņu kukainis, aveņu

kode un rūsa. Pirmais no toem ?r mclnig9
«nazs kukainītis ar snuķiti. Tas eerodas, kad
zeodi pumpuros, cedur tanīs caurumu, eodēj
oliņu. No oliņas izaug cirmenis, kas izēd
pumpuru. Kukainīšus oeteic izķert rītos, kad
viņi nekustini, ar trekteri no papes vaj skār-
da. Trektorim galā japecstiprina kule. Poe-
loec avenes un, turot trekteri apakšā, uzsit

pa zariņcem, lai eiuecorueeki sabirst kulitē.
Pēc aptīrīšanas, kulīti izkrata «ugunī,

i ā sauktais aveņu kukainis ir maza pūkaina
pelek-ecdzcltaina vabolite. Viņa uzturas

galvenā kārtā uzplaukušos zeedos un pāirtcek
no tcem. No zeedos ccdētūm oliņām drīz at-

tīstās kāpuri, kas barojas no ogām. Ģob ir
dzeltenu vēderu un brūnu zīmi uz muguras.
Tee stipri vairojas un maitai ražu. Vissekmī-
gāk i ir oīnitoes ar viņeom ar nolasīšanu, pre
kam nolasīt var vislabāk agri no rīta vaj
vakarā. Nolasi ma nav vccgīa, bet ta atmak-
sājas īpaši stādījumos, kas kopti tirdzneeoi-
bai.

Pret aveņu kodi, kuya barojas no stādu
sulas un ogām un ar nepatīkamu smaku
maitā ogas, rīkojas ar avenaju nopurinašanu
pēc gatavo ogu nolnsišanas. Ļoti labi, ja ap-
apricē avenes agrā pavasarī ar kaļķu un mā-
la atšķaidijumu. Veeoc aveņu kāti jau rude-
nī janogreež un jasadedz.ina. *

Pret aveņu rūsu jaciņas ar maiiato lapu
uu steebra tūliteju iznicināšanu. Derīgi ir
ari laistit ar Bordo šķidrumu.

Zemenes labi izdodas gan smilts, gan

mala. torfa i. . melnā zemē, ja veon tās |»©e-
nācigi kopj un krcetni mēslo. Tikai pārak
sausa nedrīk-l zemo būt. Tai jabūt. irdenai,
tāpēc pēc nespējas ta jarijolē. Mēsli var būt
:r svaigi, ir satrunējuši, pee kam prcckšroka
ir kūtsmēsiceru. Stāda pēdas trīs platās do-
bēs, knpj augstums atkaras no voetejecm
zemes apstākļecm: sausā veeta dobes patai-
sa tik eolies 3 augstas, bet mitrā tām vajag
būt vismaz divreiz tik augstām. Stādīšana ir

visderīgākā augusta mēneša vidū, pee kam

leeto tanī pašā gadā no agrakajām stīgām
oeaudzetos stādus. Bt.āda divas vaj trīs rin-
das uz dobi. veenu stādiņu mazinot vairak



par pēdu attāļu no otra. Pēc eestādīšanas ja*
laista, kamēr stādi eezēluši. Vārigakās su-

gas jaapklāj rudenī ar plānu kārtu lapu, sal-
motu mēslu vaj skujam. Pavasarī šis segs ja-
noņem, kad sneegs nokusis. Tāļakā augšanā
zemenes jatura tīras no nezālēm un jano-
greež visas aizmetušās stīgas, atstājot tik
tās domātās jaunu stādiņu izaudzēšanai. Zee-
du laikā jauzmanas pret nakts salnam. Salnu
naktīs var dārzu apdūmot, eevīkojot. sārtus

5—6 asis vecnu no otra, vēja pusē. Stādi ja-
lej pirmo reizi, kad nozoed, otru kad

ogas pußbroedā. Lai lc.etus neecsistu ogas

zemēs,.stādus apleek gružeem, saltnccm, vaj,
vēl labak, jau pirms zeedešanas kūfsmēs-
leeni. Tee līdz ogu eenākšanos izbalo un labi

aizsargā ogas no zomora. Kad ogas noņemtas,
stīgas jaapgrcež, un pēc kādas nedeļas
dārzs jauzirdina un, ja veen eospojams, ja-
salej ar vircu. No māksligeem moslcem ze-

menēm der, pirms stādišanas 2 kules tomasa

un 2 kules kālijā, kā ari zināms daudzums

kaļķu uz pūrveetu. Otrā rudenī atkārto t<>

pašu mēslojumu mazloet maznkā daudzumā
un bez kaļķeem, trešā pavasarī var <!«»t vēl

sērskābes amonjaku, pudi 3 uz pūrveetu.
Par peeceem gadeem ilgāk neceteic zemenes

atstāt. Peteicains "bijušās zemeņu dobes kā-

du gadu nizņetnt. ar citeem augeem, lai zeme

manto dažas jaunas īpašības.
No zemeņu kaitekļeein jaatzīmē tas pats

smoeerneeks, kas postu avenes. Tee janola-
6a, un, janolasa ari eevainotee zeedi. Maitā
daudz ari mojvaboles tārps, klipu iznīcina ar

zemes izrakšanu un izlasīšanu, vaj ari pa

starpam nestādot salatus, kupis šis tārps
ļoti ceenī. Kad kāds salātu stāds sāk izvi<t,
zem ta jameklē tārps un jaiznicina.

Lapu rūsa apkarojama ar sēra kāliju
3 lotes uz spaiņa ūdens. Ar šo mnisijumu ja-
spricē krūmi īsi preekš zeedešanas un pēc
tās. Rez tam lapas rasaiņos rītos var nopu-
tināt pelneem vaj kaļķeem.

v Augļu koku un krūmu spricešana
pret dažadeeni kaitekļeein.

Ābeles.

Pirmā : apspricešsna jaizdara agrā pa-
vasarī, kad pumpuri sak breest, ar Bordo

šķidrumu, ja pag. gadā uz lapam bija rūsa

un citas sēnisu slimibas. Pret zeedu dūrēju
jasprieē ar kaļķu peenu.

Otrā: eepreekš zeedu plaukšanas ar to

pašu, peeinaisot Parizes zaļumu, ja kokos pa-
rādas salnas tauriņi, kāpuri vsprīžotaji)
un ja jacīnas ar rūsu etc.

Trešā : kad nozeedejusi, ar Bordo šķid-
rumu un Farizes zaļumu (pret āboļu tinēju

nn āheļu kodi). Var knisit ari ar tikko dzē-
steom kaļķeem.

Ceturtā : pēc 8 deonam, ar Bordo šķid-
rumu im Parīzes zaļumu (pret aboļu tinē-
ju un rūsu).

1 eek ta : pēc kādām B—3o deenam, ar
Bordo šķidrumu un Parizes zaļumu (pret
aboļu tinēju un rūsu).

l'eezīine : Ja kokus nav gadu eepreekš
manita rūsa eto., tad velti šķee*t Bordo
šķidru rnu.

Bumbeeri.
Pirmā : kad pumpuri sāk peebroest, ar

vara vitriola atskaidijuruu (pret fuzikladijir
un citām aēnišu slimībām).

Otrā : preekš zeedu plaukšanas, ar Bor-
do šķidrumu. Ja ir eemetušās medus utis
(Mejaaniit), tad plaukstošās lapas jasprieē
ai petrolejas emulsiju.

Īrēšu pēc nozeedeŠnnas, ar Bordo šķid-
rumu un Parizes zaļumu (pret bumbeeru ti-
nēju resp. āboļu tinēju un petrffl. emulsiju
pret medus uti) .

Ceturtā : pēc 8 deenam: to pašu.
P ektā : pēc B—lo deenam: Bordo

šķidrums un ja vēl medus utis redzamas,
ar petrolejas emulsiju.

►S e • a : pēc 10—14 deenam: Tfordo šķid-
rums (pret fuzikladiju un citām sēnītēm).

Ķirši.
Pirmā : prot rūsu un sēnisu slimibam

pumpureem breēstot, Bordo šķidrums. Pret
utim petrolejas emulsija, pret smecernee-

keom kaļķu peens.
Otrā: kad augļi jau aizmetušees, ar

Bordo šķidrumu. Ap šo laiku var ari aug-

ļus ar kaļķa pulveri apkaisit, vajag spried
ar kaļķa peenn.

Irošā : ja ir rūsa, tad pēc 10—14 dee-
narn ar Bordo šķidrumu.

< etur tā : pēc 10—14 deenam ar to

pašu.
Plūmes.

(pret parazītu sēnītēm).
Pir m ā : pumpu reem brcestot, ar vara

vitriola atšķaidijumu.
Otrā : pēc nozeedešanas: Bordo šķid-

rums.

Trešā : pēc 30—20 deenam: Bordo
šķidrums.

Ceturtā un peek tā : pēc 10—20

deenam, veena pēc otras ar Bordo šķidrumu.
Sestā : apmēram 2—3 nedeļas preekš

augļu nogatavošanās: ar to pašu.

Jāņogas
(pret kāpureom).

Pirmā : līdz kāpuri parādas, ar Parizes

zaļumu.
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Otrā : pēc kādām 10 deenam ar Parizes
zaļumu vaj chlora bāriju.

Trešā : ja vajadzigs, tad ar Parizes za-

ļumu.
Ērkšķu ogas.

Pirmā : tikko sneegs nokūst, ar Bordo

šķidrumu un sēra kāliju, ja gadu eepreckš
uz augļeem parādījās «ogu nāve", Sphaero-
teca mors uvae.

Otrā : lapain plaukstot, Parizes zaļums
un Bordo šķidrums.

Trešā : tas pats pēc 10—14 deenam.
Ceturtā un p e ek tā : pēc 10 - 14

deenam, veena pēc otras ar Bordo šķidrumu.
Pret parazītu sēnītēm koku skola.

Pirmā: lapam plaukstot. Bordo šķid-
rums.

Otrā, trešā, ceturtā, p o ek tā

un sestā : pēc 10—14 deenam arveenu at-

kārtojot.
NB. Kā šee šķidrumi jasagatavo, skat.

3>ciz. Kreevijas Dārzkopības Boodribns Ga-
da- Grāmatas I. burtnicā no 511.—08. 1 hpī p.,

IX. burtnicā no 51 —56. lap. p. un ari šaī

kaledarī.

Līdzekļi cīņā ar dārzkopības eenatdneckeem.
Parizes zaļums.

Parasti tagad uz veenas mārc. Parīzes za-

ļuma ņem 2 māre. nedzēstu kaļķu un 00 ved-
ru (spaiņu) ūdens. Sīkāk: pirms koku zeede-
šanas, kad koku lapas vēl ļoti gleznas, uz

spaiņa ūdens 2—B zolotn. zaļuma, 4—6 zo-

lotn. nedzēstu kaļķu (kaļķu arveenu jaņem
divreiz tik, cik zaļuma), bet pēc zeedešanas
ap 4 zol. zaļuma un 8 zol. kaļķu, pee kam,
ja sprieešsnu izdara pret āboļu tinēju fCar-
poenpsa pomonana C.t, t, i. otrā un trešā

spricejumā pēc zeedešanas, tad ik uz spaiņa
šķidruma japeeleek vaj nu 2 mārc. sīrupa,
vaj tikpat daudz caur smalku seetu izspee#a,
rudzu miltu klīstera, lai šķidrums labnk poe-
liptu pcc augļeem un ilgāk tur peeturetos.

Parizes zaļums ūdenī neizkūst, bet tikai
ar to s.imaisas un nekūsjt šā šķidrumā samē-

rā diezgan ātri afdalas no ūdens un nosēžos

dibenā, kadcļ pee spri< ošanas nrvernu jnmai-
sa, ja aparatiun nav preekš fa nolūka anfo-

atkārajas zaļuma kārtīga, veenlīdzign savoe-

noSaāas ar ūdeni un tnmlīdz ari panākumi
no gpric* :anas. -To smalkāks zaļums* jo la-
bak.tua'Savernoj-s ar ūdeni, jo sīkāk izdalās
uz lapam un aug!- cm un ta atstāj io mazak

katras kustības, ik pee katra sara kumosa
ecfņern fcifti un nobcigsees, karoēr spr ieejot
ar t4cši no kast- ņemtu, decggar. graudaiņb
pulveri, beeži veen gadus, ka retu uz lapam

un augjeem izkaisijušamees zaļuma graudi-
ņu dēļ kāpuram, sevišķi āboļu tinējam, kas

ārpus augļa iriazak ēd, bet vairak tik virzas
uz preekšu, beeži veen tīri nejauši palaimē-
jas izlocitees starp fciftes graudiņecm un no-

kļūt augli. Lūk, tādēļ nepeeoecšami, vaja-
dzigo daudzumu Parizes zaļuma cepreeks sa-

taisi* ar ūdeni valganu, lai tas neput un por-
celānā meczerī sagrūst, jo smalku. Kad tas

padarits, tad saleek t<> peeteckošā leelumā
traukā un aplejot ar veenu spaini ūdeņa, to

kreetni samaisa. Otrā, mazakā traukā jasaga-
tavo kaļķu peens. Otrtik nedzēstu kaļķu, kā.
ir ņemta zaļuma, traukā jaaplej (jaapspricē)
tik ilgi ar ūdeni, kamēr kaļķu gabali vairs

neuzņem ūdeni un tad jaatstāj. lai sabrūk,
lai pārvēršas par pulveri. Ģim pulverim ja-
peelej nu tikdandz ūdeņn (zināms no ta pa-
fca daudzuma, kāds vajadzigs preekš nolemtā

svara Parizes zaļuma), kamēr no kaļķu pul-
vera top šķidrs kaļķu peens. Sis kaļķu
pcons jaizkāš tceši eemaisitā Parizes zaļu-
ma traukā caur smalku seetu, lai visas rup-
jās daļas paliktu atpakaļ un netraucētu

sprieejamo aparatu caur aizsērošanos. Pēc
tam japeelej pārējais ūdens un tik ilgi ja*
maisa, kamēr rodas veenlīdzigi sadalijeos
gaiši zaļš šķidrums. Ar to nu var spricet.
Ikreiz, pee aparat» vaj mucas pildišanas tas

stipri jaizmaisa, lai nenosēžas. (Meezerī sa-

grūsts zaļums daudz lēnāk nosēžas, nekā ne-

sagrūsts.)
Pēdējā laikā dcenvidu dārzkopji sākuši

Parizes zaļumu eepreckš atšķaidit jeb izkau-

sēt nmoniakā (pazīstams zem nosaukuma

stinkspirtus) un tad peeloet ūdeni klāt: 1

māro. Parizes zaļumu izkausē pusstopā amo-

niaka un 5o lej pee 000 stopcem
jeb 00 spai ņ e e m ūdens klāt.
Tā tad amoniakā izkusis Parizes zaļums ir
daudz stiprāks, un ja tam peedod tikai pa

rasto daudzumu ūdens, tad apdeg lapas.
(Skat. Gādā-Gramatas X. burtnicā.)

2. Petrolejas emulsija.
10. zolotņ. zeepju, šikos gabaliņos sagreo-

stn, (jeb zaļo zeepju) izkausē veenā mārciņā
karsta ūdens, lej tur klāt līdz pusspainim
karstu ūdeni un veenu māro. petrolejas, pee

tam arvcen maisot. Vislabāk un visātrāk

petroleja ar ūdeni savccnojas, ju ņem palīgā
rokas spriei (šļircēm) un tanī bez apstāšanās
eevteļk maisījumu un tūlit atkal spainī izšļāc.

Ātra, pastāvigā kustībā ūdens ar petroleju
ātri savccnojas un top par peenam līdzīgu
Šķidrumu. Ar žagaru slotiņņ mnisot ne tik
ātri tas izdurams. Tādejādi peo petrolejas
emulsijas izgatavošanas vajadzīgi divi cilve-

kir" vecu*, kas ar iprici uztura šķidrumu pa-

stāvīgi kustība, otra, kas lēnam peelej petro-
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leju un ūdeni. Pārējo pusspaini var pccleet
auksta ūdeņa un tāpat saveonot ar īnuisi-

jumu. 1 ikai tad, kad maisījums peeņēmis
voenlidzigu baltu krāsu, var ar to spricet
kokus. Kamēr xēl pa virsu peld atsevišķi

petrolejas piletni, tec nokļuvuši uz lapaui,
tās sadedzina.

3. Bordo šķidru m s.

10 vedreem (sp.uņccm 10 stopu leeleem)
Bordo šķidruma, ko vajadzības gadījumos
proporcionāli var pavairot: 3 mārc. vaja
vitriola jasasmaleina, lai ātrāk izkustu un

juizkaušē karstā ūdenī a)>mērain veenā spai-
ni ūdeņa un otrā trauka, tāpat veenā vuj di-

-vo* spaiņ-.s ūdeņa no nedzēsteem kaļķoem,
giuži tilpsit, kā }>ec Parizes zaļuma bija aiz-
rādits, sagatavo kaļķu peeiiu. Pārējo ūdens

daudzumu, t.i. 7 vaj 8 spaiņus, raiigotccs uz

to, cik ūdeņa izleetots pee abu šķidrumu ga-

tavošanas, salej attoccigā traukā, vaj ari tec-

ši vara vitriola kausējuma traukā, ja tas ir

tik lecis, un nu pastāvīgi maisot, caur soetii

lej lēnam kaļķu paēnu, kā jau augšā minē-

ju. Ar šo šķidrumu tulit vēl nevar leet,
.reproekš japārleecinajas, vaj tas ir pareizs,
jo var gnditčes, ka kaļķi vaj vapa vitriols ir

bijuši slābākā satura un nu no tcem šķidru-
mā vcena vsjj otra ir vaj nu par daudz, vaj
par maz galvenais, jazina vaj viss vara
vitriola ir saistits no kaļķeem, jo pretējā ga-

dījuma panākums var aizdedzināt koku lapas.
To vislabāk var kontrolēt ar lakmusa papi-
ri. kādu dabon par lētu naudu katrā npteekā.
Ja šķidrumā eemērkts lakmusa papīrs ne-

maina, vaj tikai maz mānāmi izmaina krāsu,
tad tas ir labs, bet ja zilais lakmusa papirs
top sarkans, tad šķidrumā ir vēl daudz ne-

saistīta vaļa vitriola. Tādā gadījumā ja lej
pee maitājama tikdaudz kaļķu peena, kamēr
lakmusa papirs vairs nekrāsojas sarkans,
pee karu, saprotams, pastāvīgi ja maisa, un

ja sarkanais lakmusa papirs, eemērkts šķid-
ruma top zils, tad japeelej vēl vaj*a vitriols.
Lakmusa papira trūkumā var izpalīdzetees
ar spodru nu/.a asraini, adatu, vaj citu spod-
ru tērauda preekšmetu. Kad tādu eebāž

šķidrumā un tūlīt izvelk, tad nesaistīta vara
vitriola gadījumā preekšraets pārklājas ar

plānu kārtiņu vafa, zīme, ka japeelej vēl

kaļķu peens, bet ja tas paleek tāds pat

spodrs, tad Bordo šķidrums ir labs, vairs

nesadedzinās lapas. Sīrupa vaj cukura kau-

sējuma pee Bordo šķidruma ir

pilnigi leeks. »

4. Jaukts šķidrums,
l’arizus zaļuma maisījumu leeto pret kā-

pureorn, Bordo šķidrumu pret sēnitcm, rūsu

i. L veenu pret kaitīgo dzīvnecku valsti, otru

pret kultūras augeem kaitigo augu valsti. Pa
daļai gpriccšanag notcek atsevišķi, par peem.
spricejot Bordo šķidrumu pirms lapu plauk-
šanas, kufū laika Parizes zaļuma spricejums
ir bez nozīmes, bet pa daļai spricešunas ar

ahoem šķidrumcem izgādās veenā laikā,
pēc zcedešanas, kad parādas kāpuri un sāk
atriHtitees ari sēnites. Ja kādā dārzā parā-
das kaitēkļi no abām dabas valstīm (kāpuri
un sēnites), tad būtu neprāts spricet ar kat-
ru šķidrumu atsevišķi un tērēt divreiz tik-
dami laika, bet it vcenkārši saveeno abus

kopā, taču ne vārda pilnā nozīmē, jo šķidru-
ma daudzums paleek tas pats, veenigi ik uz

spaiņa Bordo šķidruma peeleek pirms zeedc-
šanas pa 3 zol., pēc zeedcšanas 4 zol. sasmal-
cināta Parizes zaļuma, resp. eeber vajadzigo
daudzumu inikla zaļuma traukā un maisot
t<> aplej ar vajadzigo spaiņu skaitu Bordo
šķidruma. Ģādā veidā tanī pašā laikā, kā sa-

ka, nošaus divus zaķus.
.

j

Vispārigi ņemot, jaukts šķidrums nav

lecks, ja ar to vismaz veenu reizi pēc zeede-
Šanas apspricēs ari tādus dārzus, kur sēnites
u. t. t vēl maz būtu parādījušās.

5. Kaļķupeens.
Kaļķu p e e nu parasti izgatavo, ņe-

mot. dedzinātus svaigus kaļķus, apm. 30

mārc. uz 80 stopeem ūdens. Dedzinātos kaļ-
ķus papreekšu ar kādeem stopeem ūdens
dzēš un pēc tam peelej visus 80 stopus ūdens.

sis kaļķu peens jalceto rudeņos un pavasa-
ros pēc koku notirišanas sūnu un ķērpju,
kā ari daudzu kaitēkļu oliņu iznīcināšanai.

Jaspricē ac tikai stumburs veen, bet viss
koks.

Tāļak kaļķu peens ļoti derigs pee bruņu
utu (Lec'anium) etc. iznīcināšanas, veenkār-
ši apsmērējot apsēstās auga daļas. Cīņā pret
zeedu pumpuru dūrēju (Anthonomus pomo-

rurn) etc. kaļķu peens ir labs līdzeklis, pee
kam ar viņu apsprieē augļu kokus pirms
pumpuru plaukšanas pavasarī, tā ka radusēs

čauliņa aizsargā pumpāriņus no smecernec-

ka snuķa dūreeneem. Kaļķu peens izrādijees
ari kā labs līdzeklis pret ērkšķogu slimību

(Bphaerotheca mora uvae.). Kaļķa pul*
vērs ir labs līdzeklis pret dazadeem smū-

džeem: tā izkaisīšanai uz dobēm pret glecme-
žeem, tāļaku cīņā ar dazadeem dzīvueekeem

un sēnitcm, kas zemē atrodas; sakņu vaboļu,
nematodu, sakņu mušu sēnišu, kā Plasmo-

diophora etc. Gadagrāmatas X. burtnioa

kāds praktiķis eeteic ar kaļķu pulveri kaisīt

ābcles. (Skatccs to.)
C. K v a 8 i j as skaidu novārījums.

4 mārc. kvasijas skaidu (Quassia-
spāne) novāra 10 stopos ūdens un novāriju-
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mccm ļauj 24 stundas eevilktoes, pēc tam to
izkāš. Tad (f mārc. zcepju- izkausē 10 stopos
ūdens. Leetošaņai ņem pa 1 stopam no kva-
sijas novārijuma un pa 1 stopam no zcep ja
kausējuma, kufus lej pee 8 stopeem tīra
ūdens. Ledojams pret dažādām lapu utīm:

0. Karbol ine js.
Karbolinejs sastāv iz vājproceutigas netī-

ritas karbolskabes (Phenosiiure), drusku

ūdoņjļ kūstošām akmeņogļu daļam un drus-
ciņ pyrocallus skābes jaunukā laikā grib
eekupot sev univcrzala līdzekļa veetu pret
dažudeem smūdžecin, kā vēža sēnitem, fuzi-
kladiumu, lapu un bruņu utim, asins utīm

etc. Tā ka mums vēl drošu un noteiktu pec-
dzlvojumu trūkst, tad varam ceteikt Icetot
izmēģinajuma dēļ karbolincju tikai rudenī

pēc lapu nobiršanas un zeernā. Rudeni ar

10% karbolincju nopindzelējot kokus mēs
tos aizsargāsim varbūt ari pret salnu, nakts

tauriņu un iznīcināsim laj>u utu oliņas. Tā-
pat Psylla malli un pirī. domājām», karboli-
neju rudeni leetojot pilnīgi iznīks. Pa-
šus lapu utis vasarā turpretim gan vislābāki
ar augšā min. kvasijas šķidrumu iznicināt

jo vasarā lapas nosmērēt ar karbolincju
nav teicami. Karbolinejs esot ari labs vainu

aizdzeedetaj»!
8. Sēra pulvera.

Saberat» sērs un nevis te e tā san k -

tee sērazeedi (Schwefelblūte) ir ee-

teicams līdzeklis pret miLu rasas sēnitem.
Ar pulverizatora palīdzību (putinataju) sērs

japutina uz lapam vislabaki saules laikā,
kur tad siltumu rodošās sēraiņā skābe

(Schwefelsāure) nokauj sēnieu dīgļus.
Sēra pulvers leetojams pee visām sēnitem,
kuj-as atrodas tikai uz slimo augu orgānu
virspuses.

9. Kāpuru (Briimata) līmi s.

Ka labakais līdzeklis pret salnas tauriņu
(Geometra brumata) ir pazīstamce „limja
riņķi". §am nolūkam vajadzigā līnija pagata-
vošanai pasneedzam še šādas peecas recep-
tes, kuras oeteicam izmēģināt.

I.
5 daļas preezu jeb egļu sveķu,
3

„
stearīna eļļas,

2
„

cūku tauku;
II;

5 daļas kalofonija,
2

„
stearīna eļļas,

2
„

cūku tauku,
1

„
beczā terpentina;

111.
5 daļas rapšu eļļas,
1

„
cūku tauku,

1
»

beczā terpentina,
1

« kalofonija

•Sū« daļas uz mazas uguns kopā jasakausē,
un tad kādā podā līdz lcetosanai jauzglabā.
(Skat. «GaduGrāni." IV. burtn., no 45.—50.
). p. un ari Dārznccku kab. Kalendāri 1909.)

K<4. š
n

»>t». t rn io i-acti ;i
- Nr. 3., 1902. g.,

atrodam no akadēmiķa V. Ovsjaņikova ee-

teiktu šādu recepti:*
lV> spaiņa (vedra) asfalta jumtu mastikas

(lakas),
1 VL* mārc. kalofonija,
1

„ tīru kausētu cūku tauku.
Asfalta jumtu laka. kwj*a maksa apmēram

10 rbļ. mucā, javarot. divus stundas, pēc tam
japcclcekot kalofonija un kad tas izkusis,
tad cūku tauki. Visa š| masa kopā javārot
tik ilgi, kamēr ta atdzisusi no stāveem
prcckainotcenjt nelīstot, ko var izmēģināt ar

dažeem pileencem uz šķīvja uzlejot.
Kāds cits praktiķis er teic vēl šādu recepti.

5 rnārc kalofonija izkausē uz dēnas uguns
un peelej te klāt. 7 mārciņas koka darvas un

3 mārc. trāna. Kad šis maisijums drusku at-

dzisis, tad vēl japcemaisa 2 mārciņas glicc-
rina klāt.

Kādas 3 pēdas no zemes, riņķa veidigi, kā-
du s—B collu platuma, apseen beeza papīra
loksni, kiifu eepreckš apsmērē ar trānu jeb
tamlīdzīgām tauku veelurn. Uz papira uz-

smērē šo līmi. Tiklīdz ka tas savu lipsanan
spēju zaudēji», tad smērēšana jaatkarto.
Riņķi jaleek zeptembra beigās un jaatstāj
līdz oktobra beigām.

10. Lid zek lis pret rožu miltu-
rasu.

3 mārciņas zēveles zeedu
3

„ nedzēstu kaļķu
3

„
vāramās sāls

ja< āra I(i stopos ūdeņa tik ilgi, kamēr pa-
lock tikai 8 stopi šķidruma. Vārot jumaisa
ar koka karoti jeb menti. Kad virums izdzi-
sis un nosēdees, tad šķidrumu cepilda pude-
lēs un paglabā loetošanai.

No sā.° sulas jaņem 1 stops uz 100 stopeem
ūdeņa, labi jaaamaisa un tad ar šo maisījumu
jaspricē rozes brīvā: no aprija līdz jūnija
beigarn ik pārnedēļas; no 1. jūlija līdz 1.

augustam 5 reizes; no 1. augusta sākot scša9
līdz astoņas reizes mēnesi. No 1. jūlija līdz
15. septembrim rozes bez tam ikrītus jaspri-
cē ar aukstu ūdeni. Ķo pašu šķidrumu leeto

ari pee rožu dzīšanas augu mājā.
(Skatees ari Gada grāmatas IX. burtnīcā,

35. lap. p )

11. Līdzekļi pret tšrpecm
puķu podos.

fj?e augnšee. kastaņu recksti jnsadi uza ga-

baliņos un javiira kādu stundu, uz kādecm
15 kustaņeem stopu ūdens ņemot. Ar nokā-
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stu un atdzesētu kastaņu sulu jaaplej pa-
rastā veidā no tārpeeni apsēsti puķu podi.
Pēc kādas ceturtdaļ stundas dažadee tārpi
parādas poda virspusē un tagad tee veegli
salasami un iznīcināmi.

12. Līdzekļi pret spradžeem.
Bez jau agraki aprakstiteem līdzkļeem

vēl minami sekošeet
1) 7.āfcu skaidas jasalaista ar terpentinu

un tad ar tam japārkaisa kāposti etc.

2) Ar sagrūstu naftalīnu plāni japārkaisa
nb spradžeem aizķertas vedas un tad kreet-
ni jasalej.

Pret spradžeem un ari tārpeem ar sekmem

leetojot daži «ogorodņiki":
8) 1 korteli degutas peelejot pee spaiņa

ūdens un (kreetni arveenu maisot) apslacot
kāpostus. Te būtu jamēfcina ar degutu tādā

pat veidā «emulsiju" taisīt ar zeepem, kā to

pee petrolejas dara. jo deguta citādi nr'ūde-
ni neaamaisisees. Kā beidzamais minams:

Parīzes zaļums, kā pee ābelem sagatavots
un ar smalku pulverizatoru miglveidigi uz-

sprieds, ka no lapam zemē netek.

' Apiņu audzinašana.

Tagadējos apstākļos apiņu audzinašanai

atklājas leelu nozīme kā līdzeklim rauga ee-

gūšanai, kur izbeigušās daudzas rauga fa-
brikas un raugs ļoti grūti eegūstams. Da-
žos apgabalos un pilsētās dabūjams vairs ti-

kai pašu saimnoeoibās sagatavots raugs. Tā-

pēc neleegsim Šim sugām ari dārza stūrīti.

Apiņi labprāt padodas tādā veetā. kur ir

veenads, vidēji silts nn valgans klimats ar

tādu pat paagru vasaru. Tee prasa labu, pa-

veeglu, pamitru un dziļi izstrādātu zemi, bet

nf lādu, kur apakšzemes ūdens par tuvu.

Pavairo tos no sēklām un noloeijnmeem, bet
vislabāk no apakšzemes steebru atvasēm.

Tādas atvase? janogreež ar asu nazi uz 6

vaj vairak acim. Jastāda vislabāk no pastā-
vigeem vējecm aizsargātā, sanlaiņā veetā.

No visām pusēm neslēgtās veetās apiņeem
uzbrūk sēnītes. Brt pilnigi vaļējās veetās

uzuāk rūsa un galviņas paleek ari mazas.

Zeme jasagatavo jau rudenī, 3—2*2 pēdas
dziļi rijolejot un leekot nz pnrveetu ap 150

vezmn trūdu. Ja augi par daudz bccži kopā,
tad galviņas attīstās tikai stāda augšējā da-

ļā. Dindons Bilderliņu fermā eeteic audzi-
nāt vt ;nu asi rindu no rindas un —2 ar-

šīnas stādu no stāda. Mums šķeet, pēc novē-

rojumiem praktikā Vidzemē, ka var augt. ari

beežnk, jo citādi japatērē pārak leels trek-
nas zemes izplatījums. Kezīmetāa veetās iz-

rok bedriti Vz ars. dziļu un platu. Atvasi eo-

leek bedritē eeslīpi ar veenis roku turot stā-

du, ar otru apberot zemi, tā, lai virs stāda
būtu apbērts ap 1% veršoka. Zemi vajag

ceeti peemīt; tik nav jaecvaino stāda pum-

puri. Pēc pāris nedejam jau parādas jaunee
dzinumi. Ja zeme sausa vajadzigs apleet.
Pirmā gadā pēe stādijuma apiņi vēl neizaug.
P$ augšanas laiku zeme jatura tīra un irde-

na ar planēta jun. vaj kapļa palīdzibu. Ru-

denī, kad lapa» nobirušas, apiņu stīgas no-

greež. Kur auksts gaiss, der rudenī stādus

apkopt, lai tee izturētu salu. Otrā pavasar!
pēc zemes atkušanas, jaizdara sakņu atvašu

apgreešana, kamēr augumi vēl nav no ze-

mes izlīduši, da ļauj augt visām atvasēm,
tad stādu novājina un galviņas iznāk neecī-

gas. Atrauš zemi no stāda */4 ars. attāļuml
ar kapli vaj ar zirgu vagu dzenot. Pēc tam

notīra zemi no pašām atvasēm ar rokam, ka
neeevaino jauno dzinumu acis, līdz pagājušā
gada vecās saknes peerei. Ja zeme ir stipri
mitra, tad var eepreekš sakņu attīrīšanas

ļaut tai apžūt. Nu atgreež visas pagājušā ga-
da stīgu zemē esošās daļas, atstājot tikai tās

uz pāra acim, nogreež ari nevajadzīgās at-

vases un pumpurus, atstājot 6 stiprākos.
Pēc tam uzber tūliņ zemi \Vz veršoka bee-
zumā pār saknēm. Kad dzinumi sasneeguši
1 arš. garumu, tos seen pee meeteem. Par

divām, leelakais trim stīgām no stāda neder
audzēt. Citas janogreež. Vēlāk stīgas japee-
seen par jaunu augstak, vislabāk ap pusdee-
nas laiku, kad stīgas lokanakas. Stīgas ja-
greež kokam uz kreiso pusi, jo tas viņu da-
bā. Ja vajadzīgs, stīgas vēl jaseen ari treSo

lāgu.
Ar gatavības eestāšanos galviņas paleek

no zaļām dzelteni-zaļas un rokam aptaustot
čaukst, top lipīgas un stipri smaršo. Pārga-
tavojušās galviņas top brūnas un mazvērtī-

gākas. Galviņas japlūc tā, lai paleek ap Vi
vērš. no kātiņa. Tās jamet divds traukos,
vecnā labās, otrā brūnās, pāraugušās. Pa-
visam tumšās vairs neder nemaz lasit. Pēc
nolasīšanas tūliņ jažāvē, jo citādi sāk maita-

tcca. Žāvēt ir vislabaki caurvējā, bēniņoa
vaj šķūņos. Pee žāvēšanas jauzber nz drēbea

vaj uz mnšam. Pāris reizes deenā lēni jaap-
maisa, lai neizbirst putekliši (lupilins).

Ka apiņi ]>eeteckoši izkaltuši, var pazīt no

tam, ka kātiņš saleecot nepnleek saleekts,
bet atloecas atpakaļ, vaj ari kad turot pee
kātiņa un raujot pee zvīniņas, pēdējā no-

trūkst, bet kātiņš paleek.
P. DindoDe aizrāda ari ne sekošeem apiņu

a9nu izleetošana6 veideem ķēķī. 1) Pārleeei-

gos asnus, kupus vasarā atgreež no saknes,
nomizo, kā spar&eles, saseen neleelās bunti-
tēs un vāra buljoni, pēc kara pārlej ar kau-

sētu svee-stu. 2) Novārītus asnus aplej ar

citronsulu vaj tomātu mērci. 8) Sālsūdeni
vāritee asni jasagrecz gabaliņos un ja&pktf
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ar citronu sulu jeb provansas eļļu, peeberot
piparus; tā iznāk ļoti gardi salati.

Kaugu eegūst, no apiņeem ar uz biukeem
visparigi pazīstamo alus vaj kvasas darīšanu,
kā ari savārot apiņus īsā zupā un saraudzē-
jot to šķidrā kartupeļu šķaidijumā, kuj*am
pirmo reiz pccleek mazloet īsta rauga un

diuskn cukura, bet turpmākās reizēs tik ee-

preckšejo eejavu.

* Par puķu kopšanu istabā

Pnroizei listurets, labi kopts un eekārtots

puķu logs prasa deezgan daudz laika un pū-
ļu. tomēr šis darbs daudzkārtīgi ntmaksajas
daiļuma ziņā. Pirmā un visusvsrigakā vaja-
dzība puķu dzīvē ir zeme, kūja der kā viņu
augšanas veeta, bet ari prcekš tam, lai būtu
stādeem eespējams easneegt tās bar.bveclus,
kas viņeem nepeeccešaraas. Zemē vajaga būt
neveen peeteekoša mēra augu baaribas veelu,
bet viņai vajaga būt ari tādām fizikālām īpa-
šibam, ka stāds atrod patīkamu patversmi.
Lai puķēm nebūtu javārgst. baribas trūkuma

dēļ, visādā ziņā jacenšas gādāt tādu zemi,
kādā katrs stāds mēdz augt brīvā dabā. Būtu

ļoti nepareizi, ja mēs prot dabas-likumeem

darītu, peem. liktu tādu stādiņu purva ze-

mē, kujš labi aug smilts zemē.

Zemei prcekš podupuķem vajaga sastāvēt

no māla, trūda un smilts. Mālā atrodas vai-
rak derigu mineralveelu, kā kālijs, kaļķa
Cāļi u. t. t. Trūds attīsta siltumu, satur ūde-
ni un caur to zemi dara mitru, caur viņa sa-

dalīšanos augi eemanto slāpekli. Smilts zemi

ustur irdenu, tā ka gaiss var peeteekoša mē-

rā peekļūt pee trūda un to sadalīt; smilts

aiztur zemi no skābšanas. Tādu zemi, kas

satur visas minētās daļas, eegŪ9tam caur da-
žādu zemju šķiru sajaukšanu. Irdenai, spēcī-
gai Zemei vajaga sastāvēt no 4 daļam trūda,
2 daļam mēslu un 3 daļam lapu zemes. Drus-

ciņ smagaku un treknāku zemi var pagata-
vot no 5 daļam trūda zemes, 4 daļam mēslu,
2 daļam lapu zemes un 1 daļas smilts; šāda

*eme labi aug mirtes, granatu koki, oranžu

koki u. t. t.

Lai pee šādām zeraem tiktu, mums visādā

ziņā vajaga jau rudenī viņas sagatavot, lai
būtu pavasarī, kad stādi japārstāda, pee ro-

kas. Dažas zemes šķiras gan nebūs eespē-
fjams īsā laikā pagatavot, tomēr ja būs gā-
dāts, tad būs uz preeksu. Puķkopībā vaja-
dzīgs komposta mēslu-, velenu-, lapu-,
viršu-, māla-, trūda- smilts zemes. Ja gri-
bam audzēt dažadus stādus, tad vajaga daža-

, daa zemes. Katram puķu kopējam būs zi-

nanr», Ka zemei podā stāda ātri izsūe visas

baribvcclas, tādēļ ja grib, lai stādi arveenu

krāšņi augtu, zeme atjaunojama.
Zemes atjaunošana var notikt kaut kupā

laika, bet tikai ne tad, kad stādi visspēcigaki
aug un zeed. Zemes atjaunošanu vispilniga-
kā mērā varam panākt caui< pārstādīšanu.
Labākais laiks pārstādīšanai ir tad, kad stā-
di no zcemas dusas atdzīvojas, tas ir pava-
sari. Visi stādi stādami veenkāršos māla po-

dos, bet nekad glazētos. Neglazētos podos
puķes vislabāk aug, tādēļ ka to scēnās ir sīki

caurumiņi, pa kupcem gaisa skābeklis co-

kļust zemē un palīdz tur trūdošas veclas sa-

dalit, kā ari aizsargā zemi no skābšanas.
Cilazet(.6 podos zemes eeskābšana arveenu

algarias
Katrā podā jagSdā laba ūdeņa novilkšana,

kapu var eerīkot, ja poda dibenā uz cauruma

uzlcek poda, dakstiņa vaj ari ķeeģeļa gabali-
ņu. Pee pārstādīšanas jalūkojas uz to, ka pu-
ķe stāvētu podam pašā vidū un zeme ap pašu
puķi drusku augstāku nekā gap poda ma-

ļam.

Katra pārstādita puķe jaaplaistai un ja-
noleck uz kādām deenam ēna, skatotees pēc
ta, cik ātri viņa turpina augšanu. Ūdens ap-

leešanai ņemams tik silts, cik silts ir istabas

gaiss. Esmu redzējis, ka daži puķes apgādā
ar ūdeni no apakšas, ūdeni eelejot apakš-
traukā, lai viņš eesūcas podā. Ģāda apleeša-
na ir pilnigi atmetama, tādēļ ka caur to

apakšējas saknes drīzi sāk pūt. Ūdens le-

jams no virsus, apakštraukā sakrājees
ūdens pēc eespējas drīzi izlejams, vispārīgi
varu teikt, ka visi stādi viņu augšanas un

zeedešanas laikā apgādājami bagatigaki ar

ūdeni, bet viņu dusas laikā tikai tik daudz,
cik vajadzigs pee viņu dzīvibas uzturēšanas.

Puķes vislabāk aplejamas tanī laika, kad

saule neapspīd podus un zeme drusku atdzi-

suse; ja to neoevēro, tad drīzi sāk puķu kā-

tiņš un saknes pūt. Ļoti svarigi preckš puķu
veselibas, ja arveenu uzturam podos zemes

virskārtu irdnu, ik pēc 2—3 reizes aplceša-
nas zemi ar kociņa palīdzību irdinot. Zemes

irdinašana vislabāk izdarnma pēc apleešanaa,
kad zeme apžuvuse. Labakais laiks apleeša-
nai ir izrādijees pee podu puķēm pavasarī
un vasarā vakarēs, rudenī un zermn rītos.

Pavasarī visi dzelteneo un gafec zari ap-

greežami, lai stāds caur to dabu glīt.aku
izskatu, lai gaisma varētu labaki pcekļūt;
caur to panākam kuplāku augumu un baga-
tigaki zecdu. Saprotams, tas vairak atteeca*

uz ātri augošeem stādeem.
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Sakņkopiba.
Maz eeveroti vertigi aug?.

Skorcouers. Ģi sakne, kūja tikpat
garda, kā sparģeļi vaj puķu kāposti, peodc.r
pee eigoriņu saimes. Mjl labi treknu un dzv»
ļi izstrādātu1 zemi, jau rudenī jeb gadtl
eepreekš labi samēslota. .Jnsēj pavasarī a

rmdās, kādas 4 rindas 4 pēdas platā dobi*

Stādiņi jaizretina tā. ka stāds no stāda stāv
kādas 5—6 colles. Vasarā jaravē un jairdina.
Skdreonerus var jau sākt leetot pirmā rude-
nī, bet mūsu zeemeļu klimatā tce dažreiz1
vēl ir deczganr tecvi palikusi Tādēļ tos der
atstāt taī pasu veetā u» otru gadu. Ta» vi-

ņeem neko nekait. Var pat ilgāk vcenā voc-

tā augt, bet tas nav tik teicam?. Nākpšā va-

sarā tee zeed dzelteneem zeedeem. 4Sēklr»
drīz vējš aiznes, tādēļ tās pee laika jasavāc*.

Viņas dīgst 2—3 ilgi. ISaknes zceimuf

lcetošauai izrok un tioglabā tpagrabā «smil-

tīs. Jarok labi uzmanīgi, sai sakni meeevrti-

■notu, jo pa. eevainojumrom iztek peeuaiņa
sula un sakne paleek sausa un *ne.garšiga.
Saknes nomizo uu eemet ūdenī, izvāra ūde-
nī mīkstas, sāli peēleokot. Tad sagatavo ‘bal-
tu mērci, Lā pec puķu kāposteem, •sparģe-.
ļeem un eitoem dārzauģeem, no peena un

kveesu milteein, krējumu un svepstu klāt-
peeleekot. Ģo rucrei pārlej /pār izvāriteem
un kālu collu garos gabaliņos sāgreesteem
skoreonereem un maltīte gatava. Var ari

citādi gatavot: uzevpt čvceatā un buljonā uz

•pannas, Sagatavot ar eļļu un etiķi, kā salā-
tus, jp.h veenkūrši, kā cita» saknes, zupām
klatpeeleekot.

Sko-eoneram līdziga ir viņa rsdineeee
a. u zi) * ak ne (Trogopogon porrifolium).
'Ta zeed zilo.em zeedoem, saknei .miza balta,
bet ta lectojuina tikai kā f vceegadejs augs.
Garša muzicēt savadnka, ka skoreoneram.

? Zemes b u m b e e r fi (topinamburs).
Ģim r ngam uz tirgus nav leelns nozīmes,
daudri pat viņa nepazīst, bet viys ir deriga
sainme' iil ā. Viņš radnoccigs ar saules pu-
ķēm, ilggadēja augs, bet uz saknēm tam uz-

aug bumbuļi, kujus var leetot ēšanai, lopba-
rībai, kā kartupeļus, kaut gan gluži tik gar-

jsigs viņš nav. Tee izzeemo uz lauka un nav

jaglabā paprata)*. Pavasarī, īpaši kartupeļu
trūkumā, tos var izrakt un leetot pēc vaja-
Iziluts. Aug viņi kā labā tā lcosa zemē, bet
labā izaug 7—B pēdas pāri stādi un leesā t.ik

3—4 pēdas. Mūsu klimatā stāds nmizzeed. Ar

launeem laksteem var barot govis un zirgus.
|Ar izžāvctoem klāj mazas kūtiņas un pagra-

biņu jumtus, kā ari atspeež zirņu stādus. La-
bi* augušus lakstus var labi leetot ķēķī, kā

skaidru malku,, ja labi izžāvē. Aug katrā

veotīi, bet-mīl spēcigu, labi izstrādātu zemi,
vaj ta būtu māls, vaj smilts. Stādīt var kā

rvtJeni, tā pavasari, tādā pat kārtibā, kā kar-

tupeļus. Pirmā vasarā var pāris reizes veegli
Izvagot, va> ar planētu uzirdināt. .No nezā-

lēm izsargā ar kultivatoru. P.irma gada sak-

ies nedod vēl pilnīgu ražu: tādu var negūt
ttik«otra gada rudenī. Otra gada pavasarī to-

|>inambnreem der dot virsmēslojtimu satru-

nējušu mēslu vaj «kompota veidā, vaj ari

fhaksligus mēslus 0 pudi kāliju sāls

foO'/c), 6 pudi. Tomasa miltu un 3—4 pudi
tilizalpetera uz pūrveetas. ir sarkani un

(dzelteni topinamburi, Barkanee* *dod vairak

(•ažas, bet šikāki par dzelteneem. Zemes bum-

jeera zinātniskais nosaukums ūeliautlius
tuberobus.

Rabarberi. Baltijā rubarboreem vēl

nencogreož to vēribu, kāda teem, kā dārza

jaugeem pecnaktos. Veeta rabarberu audzi-
nāšanai nav no visai leela svara: viņi izdo-
das gan zeemeļu, gan ari deeuvidu pusē, tik-

pat sausā, kā mitrā zeme. Taču pārak sausā

vaj mitrā zemē augs mazak attīstās. Sau-
lainās un siltās voetās augs sāk agri dzīt un

nāk agrāk pārdošanā. Derīgākā ir dziļi iz-

strādātā zemo av labu mēslojnmu govu

i.H - •n ur> OiLizaipetofi un sēvskābo arnon-

.' n. Sau:*as veetas ***•:. » stādīt rudenī.
Pavairot vur labi ari ar stādu dalīšanu.
Peom. 4 padeju sakni var dalīt uz četrām

daļām. Stādami apro. 1 aršīnu vecus no ot-

ra. Nedrīkst peemirst leesanu; vairak rti-

K8 vasarā jadod šķidree mēsli. Pirmos pāris



gados pēc stādīšanas nav eeteieams

jgreest lapas, jo tas novājina vel

pilnīgi neecsakņojušos stādus. «Stādu
agrai dzīšanai dobju malas ap-
leek ar B—l2 vērš. augsteeui galdcem, tos
apmet zemeni vaj mēslecm un nzleek virsū
kastu logus. Stādījumus der pēc peeeecni
vaj sešccm gadeem atjaunot. No rabarbe-
reem pagatavo ķīseli, želeju, ©cvārijumus
cukursīic’'ā un vīnu. Ķīselim nogree-
stos lapu kātus nomazgā, nomizo un vāra

ūdenī, kamēr izjūk. Garšas dēļ peelock ka-

.neli, citrona mizu un cukuru pēc vajadzības.
Negūto vārījumu laiž caur seetu un vāra ķī-
seli parastā kārti!.

Rabarberu Želejai kātus novāra drusku
ūdeni, kamēr teo mīksti. Kad vārījums at-

dzisis, to izspeež; tad ņem uz D/2 glāzēm
sulas l 1 mārc. cukura un V'i standziņas
vaniles un vāra stundas ceturksni uz stipras
uguns, jo uz lēnas vārot paleek neskaidrs.
Rabarberu vīnam ņem uz katrām 10

mārc. rabarber \ ap 6 stopi ūdens, savāra,
izlaiž caur d?ēbi un pceleek 3 mārc. cukura.
Pecleok vajadzīgo vīna raugu un ehlora

amonjaku uz G stopeem ap 2 grami, lin rī-

kojas tāļak kā ar citeem augļu vīneem.

Večukartu rabarberu eev āri jumu saga-
tavo Šā: nomizotus un sagreestus kātus

savāra, drusku ūdeni peolejot, kamēr tee

izšķīduši. Tad sapilda pudelēs un uzlej vir-
sū mazleet olivn eļļas. Daži lej ari spirtu
drusku virsū. Pudeles aizkorķē, aizlako un

noleck pagrabā smiltīs guļus. Tā tee uzturas

labi gadeem un katrā laikā pēc vnjadzibas
lcetojami. Pee auksta ūdens peeleets, Šis
virums dod garigu dzēreenu vasarā katrā

laikā.

Turku k v e e š i (mais) .Maz eevēribas pee
mums Baltijā deenvtdneeku garšīgais grau-
du aucs - enkura mais. Tas gan mīl pasiltu
gaisu, bet daudzi praktiķi domā, ka viņš ari

mušu zemē eezeltu, īpaši ja ta stādus, ceau-

dzinatu locekļos un maijā izstādītu dārzā.
Zemes ziņā nav tec vēlīgi, tikai mīl sanlai-

yu veetu un padodas ikkatrā labā dārza sak-

ņu zemē. Audzējams labak cukura mais, kā

visagrākā suga. Ja* sēklu stāda tceši zemē,
tad vislabāk vagās, kā kāpostus, vuj beetes,
apm. collus dziļumā, pa trim graudcem vce-

nā voctā ar apm. 2—3 pēdas lecikm starpam
starp stādeem. Sēklas pirms stādīšanas der
kādas 12 stundas eemērkt remdenā ūdenī,
tad tās ātrāk uzdīgst. Stādamas reizē ar gur-
ķecm uu pupam. Visa turpmākā apkopšana
—’- divreizeja izravešana un apkapļošana, jo
vēlāk stādi tā apēno zemi, ka nezāles vairs
nevar augt. Augusta mēnesī jau var sākt ap-
raudzīt vālitce ar graudcem. Vecākās, kūjām

graudi jau peebrceduši laba zirņa lcelumā,
var izlaust un vārīt ēšanai, bet jaunākām
vēl jaaug un jubrēcat. Ēšanai vālītes vāra

vecnigi auls ūdenī, kādas lVz stundas. Pee

«vārīšanas vāli te* jaizloba no aizsargu čaulai,
bet graudus no vālitcm nevajag lobit. Novā-

rītas viilites lftclt bļoda un ēdot ņem vāliti
rokā un apgrauž graudus. «Ta retina no trim

kojiii stāditeem graudcem C vālītes, tad ua

pīīrveetu Kreevijā izaudzina līdz 40 tūkst,
vālīšu. Pee mums nu gan pārak plašos ap-
mēros tec nebūtu audzināmi, jo -vēlākās,
mitrākās vasarās var ari neizdotees.

Negatavu ābo ] u izlietošana,
ir par zaudējiurnu, negatavus āboļus sapū-
dēt. Tos var peevākt jau jūlija beigas, no-

mazgā, ar visu serdi un mizu sagreež plā-
nās šķēlos un ar *raz ūdeņa vāra tik ilgi. ka-

mēr viņi top gluži mīksti. Tad pee apgāšta
krēsla-kājām ar stureem pceeeen drēbi, pa-
liek tai leelu bļodu apakšā, savārījumu uz-

-lej uz drēbes, kūjai sula pamazam iztek cau-

ri. Bet nevajag sulu iz dlubes spaidīt, jo tad
ta (sula) \airs nebūtu dzidra. Eegūto sulu

nosvejr un ik uz 1 mārc. sulas peru 72 mārc.
cukura. Sulu vāra uz spilgtas uguns lozei
} odā, lai ūdens ātri izgaisotu un pastāvig.
apmaisa. Laiku pa laikam izdara mē&inaju-
mu, uzpilinot šķidrumu uz šķīvja. Ja pi-
leens vairs netek, bet ātri sastingst, tad zo

)tj-< ir gatavs un vēl karsts jaeepilda e<j-

pre.okš sasildītus glāzes. īsto bridi ne*

drīkst nokavēt; jo ja želeja par ilgu vāras,
tad viņš vairs nesastingst, bet top sīrupavei-
digs. Mazās glāzēs vaj podos couļlditu, šo

želeju var uzglabāt cauru gadu. Tas ir ļoti
gards un sevišķi eeteieams bērnecm uz mai-
zi smērēšanai vaj elimecm kā dzesinoša,
veegli sagremojama barība.

‘ Rūgti gurķi.
Rūgtums pee gurķecm nav patīkama īpa-

šība, vel jo vairak tamdēļ, ka tas nekā nav

noredzams r.o āreenes. Rūgts gurķis no iz-
skata uz mata tāds pat, kā kaut kujš cits

gurķis. Būgtuma cēloņi divējādi: vaj nu ne-

izdevigs gaiss, kas traucē un aizkavē augša-
nu, vaj ari kļūdas gurķu audzēšanā un ap-
kopšanā. Protams, var jau ari sagaditees abi

cēloņi reiza, ta ka gurķu augs viscaur teek

nespēcīgs. kaut gan slimu saukt viņu nevar.

«Salīdzinājuma dēļ var aizrādīt, ka ari spar-
ģeļi top rūgti, ja toera zeme par ceetu un

toe gausi ang, tamdēļ ka nespēj izlaustees
cauri zemei, vaj ja zeme teem pārak mēslo-
ta ateju mēsloem, vaj lopu mēalecm; tāpat
ja saule ilgāku laiku dabon apspīdēt stee-
bru galus, caur ko eestijas sulas sastrēguma.
Ginži tādos pat apstākļos ari gurķi izaug.
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Bet ja nu poe tik nevcenadeem au-

K*' Cm vcenadi cēloņi rada veenadas sekas,
tad tas pecr.īda, ka mūsu uzskati bijuši pa-
reizi.

Tāds gurķu augs pateesi izlutināts mēslu,
mitruina un siltuma ziņā. Ja maz barības un

niitruma, tad augi panīkuši, vāji attīstās, au-

gļu maz un tee paši sīki un daudzreiz rūgti,
dapecmin, ka katrā zemē, sevišķi kaļķa na-

bagā, drīž eestājas nogurums, ja vairak gadu
no veetas tur audzē gurķus. Eeteicams tā-

dēļ gurķus sēt vislabāk ikgada jaunā veetā.
Kur tas nav izdarāms, tur jaeegroza vismaz
triju gadu aufcumaiņa. Labi preekšaugi ir
stipri mēsloti kāposti, kartupeļi vaj beetes.
Bet gurķus mēdz sēt tikai uz maija beigām
un tādēļ viņeem nodomātā veetā dažreiz va-

rēs jau eepreckš izaudzēt agros salatus, re-

disus, balandas, beešu un kāļu dēstus un t. t..

Visi «adi augi mīl bagatigu mēslojumu, tā-

dēļ tee ir labi preekšaugi gurķeem. Ari gur-
ķi mīl labi mēslotu zemi, bet taisni ar mēs-
lošanu tiodara pee gufķeem visleelako kļū-
du. Kur doti nesatrūdējuši lopu vaj ateju
mēsli, tur vaj katrureiz gurķi būs rūgti, se-

višķi sausā vasarā, jo tad viņeem no zemes

jauzņem neatšķaidi tas un negatavas mēslu

sastāvdaļas. Vislabāk, ja gurķu preekšaugs
dabon vajadzīgo svaigo mēslu devumu, bet

ja tā neeekrīt, tad gurķeem jadod komposts,
satrūdējuši mēsli, vaj māksligu mēslu pee-

deva (zuperfosfats. kālijs un zalpcters).
Nav patīkami ge >om, ja zeme stipri sa-

gulnse, nav irdena tin silta. Tikai čauganu
zemi saule spēj eesildit. TāĻV gurķeem va-

jag dardz mitruma no zemes. Viņu platas
lapas «aule stipri apspīd, tā ka tās iztvaiko

daudz ūdeņa. Jo kārstāks gaiss, toteesu lee-
lakfl katra auga ūdeņa zaudējums un drīz

peet.rūkst vajadzīgā mitruma, sevišķi tanf
laikā, kad sāk aizmestees angļi, kupeem va-

jag daudz ūdeņa. see tad aug un attīstās

gausi un veegli dabon rūgta peegaršu. Tā-

dēļ ja nelīst loetus, tad gurķu dobes bagntigi
jalaista'. T)aži cevēl to darit pašā pnsdoenas
karstumā, bet vēl labak to darit vakarā, jo
tad zeme ilgāk uzturas slapja. Gnrķi teek'

rūgti ari tad, ja viņus ilgi dabon apspīdēt
saules stari, tamdēļ karsta un sausa vasara

rūgtumu veicina. Labi tad, ja lapas saaug

kuplas un var apēnot angļus. Ari drusku ēnu

no kokecra un ēkām gurķi panes itin labi.
Jo ātrāk augļi dabon augt, totees mazak

viņi būs rūgti, tamdēļ jadara viss, kas pa-
veicina viņu peeaugšann: jagādā bagatigs
un viņeem patīkams mēslojums, jauztura ze-

me irdena un mitra. Turpreti viss tas, kas
kavē stru augšanu ari pavairo rūgto augļn
«kaitu. Pēdejee gurķi, kufua noņom rudenī

daudzreiz visi mazuleet rūgti, tādēļ l<a slap-
jums sableeķē zemi, un vēsais gaiss aptura
augšanu. Ja staigājot samīda gurķu vītnes,
tad ar to traucē augšanu un augļi mēdz būt
rūgti.

«Ta kādu gadu daudz rūgtu gurķu, tad sa-

lātos viņus taisot dara labi, ja vispirms kat-
ram auglim nogrcež no kāta gala sākot tik-

daudz, kamēr gurķim vairs nav rūgta gar-
ša, jo kaut cik kārtigi auguši gurķi nekad
nav viscaur rūgti. Tāpat gurķus nekad neva-

jadzētu mizot, eesākot no kāta gala, jo tad

rūgtā sula uz leju tecēdama visu augli var

nadarit rūgtu. Bet ja kādreiz aiz neuzmani-

nas gurķu šķēles rūgtas, tad eeteic rīkotees
atšķaida ūdenī dažus graudus pārmsn-

kālijā un pārlej gurķu šķēlēm pā-
ri, pēc dažām minūtēm nokāš un noskalo ar

aukstu ūdeni. Pēc tam gurķu šķēles sagata-
vo, jo rūgtums būs zudis.

Pagrabs saimueecibā.

■* Labs pagrabs saimneecībā ir no leela sva-

ra, bet decmžēl viņam vēl par maz pecgreež
ccvēribas. Nepeeeeešama ir pagraba tīriba

un vēdinnsana. tīrīšanai un izvē-

dinasanai janoteel pavasarī, kad pagrabs
visttiksaks. -.iL.raju.secs zeme un sakņu smal-

kumi jaizveoto, atlikušās saknes jasnber citā

eepreckš iztīritā veetā. Scēnas, dēļu līstes un

logi janoberž un jamazgā no putekļeem, tā-

pat pagraba kuls, vaj ķoeģcļu grīda, Pēc tī-

rīšanas logi un durvis jatura tik ilgi vaļā,
līdz pagrabs peeteēkoši izžūst. Pirms jaunu
sakņu nolikšanas rudenī*,' pagrabs atkal

krectni japārtīra. Viscem līdzekļeem jaiznī-»
dē pamanītās peles vaj žurkas. Eeteieems
vasarās pagrabā seenas un greestus ar kaļķi
izbalsināt. Ja pagrabs stipri mikls, juņernl
«malks clilorkalijs un jauzber pagrabā uz

slīpi nolikta dēļa. Pēļam lejas galā jano-
leek trauks, kufā ūdens sakrajas, jo ehlor-

kalijs uzsūc no mitrā gaisa divreiz tik daudz

nīdēns, cik viņš sver.

Salam eestājotees pagraba durvis ar eal-

tnu segām un logi ar mēsleem jeb salmeern

♦iaizleek, bet pee lēna gaisa, it sevišķi pus-

deenās, atkal bez kavēšanās, vismaz veenreiz

nedeļā kreeetni jaizvēdinņ. Visderigakais
pagraba siltums ir 3—5 grādi pēc licomira.
Beezas akmeņu jeb ķeogreļu scēnas un vel-

ves pagrabam ir vislabākās. Tādās vasaras

karstumā uzturas vēsums un zeeunas sals ari

nespēj tam cauri izspeestoes. To, ko no laba

pagraba pra§am: sausu gaisu, dzestrumu un

mazas gaisa pārmaiņas, visveeglak eegū-

etam, ja pagrabam beezas seenas, reemcļu
puse divējas durvis un deenvidu pusē vidēji
lecis, atverams logs. Javēdina pagrabs tad,
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kad ārējais g*Lss ir sauss. Lopi pagrabeem ja-
aizsargā pret saules stareera. Labi, ja tcem

aizaugusi koki preekša. Pagrabs jaizvēdina
ari pee ilgāk pastāvoša auksta laika, bet īsu

laiku, pusdeenā, atverot logu un durvis, lai

gaisu izvilktu cauri.

iepatīkami veesi pagrabā ir simtkāji un

ķauri. Tos sakrāj uz lapoteem bērzu zareem,
kurus eeleek pagrabā un uz kuj*eem -šee

dzīvneeki pa naktim labprāt sametas. Zarus

no rīteem eemērc vārošā ūdenī. Ģee kustoņi
sakrājas un paslēpjas ari tukši izgreestos
kāļos un kartupeļos, vaj ari, ja kādu trauku
izsmērē ar sas])aiditeem, vāriteem kartupe-
ļeem un to apgūstu tā noleek, ka kukaiņi no

apakšas var viņā eclīst.
Ja pagraba telpas atļauj, tad vajag sakņu

augeem gar veonu malu eerīkot trīs līdz
četri pēdas platu smilšu dobi. Ja dobes ma-

las varam aplikt dēļeem jeb ķec&eļeem, tad
būs vēl labak. Dobe jaber B—lo collas beeza,
un viņā var rindās beeži kopā sastādit pe-

tersiļus, burkānus, selerijas, puravus, mār-

rutkus, skorconerus, zeemas rutkus u.c.

Smiltij var ari kādu daļu dārza zemes pee-
jaukt, it īpaši ja še domājām vēlākās pasugas

puķukāpostu zeemai eevectot. Sausu smilti

var zeemā ari apleet, bet tikai tā, ka sakņu
augus neapslaka, jo tee tad var sākt ātrāk
pūt. Sarkanās beetes un kāļi uzturas zeemā

it labi, tāpat kaudzē pagrabā tumšā stūrī sa-

bērti un it īpaši, ja varam tcem sņaalku kaļ-
ķi pa etarpam eekaisit. Kāpostu galviņas uz-

turas pagrabā vislabaki uz sauseem plauk-
teem ar saknēm uz augšu noliktas jeb pa?
kārtas. Var ari kāpoeteem saknes nogreestff
kātu atstāt dažas collas gāju un to ar naz|
vaj svārpstu tā izurbt, ka kāta malas paleedc
veselas. Ģādas galviņas uzver šņorē un ar

kāteem uz augšu pakar, kam urbumi
veenumēr jaeelej skaidrs fldcins. Tā šec kā-

posti uzturas svaigi visu. žetonu. Rožu kāpo-
sti sastādami dobē, kā puķu kāposti.

Ari koku augļus, īpaši vēlākos āboļus vaņ

pagrabā uzglabāt, tomēr, ja kopā ar teem

stāv skābi kāposti un gurķi, tad augļi dabtf

nepatīkamu garšu. Tāpēc augļeem vismaz

janodala īpa§a telpa.

Cik sakņaugu vajadzīgs un Ml t°*
izbarot?

Sakņu augus leeiiopeem var izbarot ar la-

beem panākumeem pa 40 m. deenā uz katru,
peeņemot uz tādu lopu caurmērā 1000 mārc.
dzīvsvara. Sakņu augi dodami pa lopu kūtī

stāvēšanas laiku, apm. no oktobra sākuma

līdz pus maijam, tā tad savas 240 deenas.
Tas iznāk pa 240—250 pudu uz govs. Ja
rēķina no pūrveētas 1000 pudu sakņu, tad

saimneecibai ar pāris zirgu zemi, kādām 10

gOvim, 3 jaunlopeem, dažām aitam un kādu

pusduci cūku vajag līdz 4 pūrveetas sakņu.
Ja peerēķina vēl klāt kartupeļus pūrveetas
trīs, tad JarT- aita, ka veens lauks šādā saim-
neecibā apsējams saknēm.

Saknes jaizabaro leeiiopeem zaļas an tāpat
veselas, nesakapatas. Aizrīšanās ar virām
nenāk preekšā. Sakapatas saknes 'lopi par-
daudz ātri aprij, bet ja lopam gausak jaēd,
tad barība teek labak saēsta, seekalam sajauk-
ta un labak Izmantojam Tikai kartupeļus var

sakapat, jo lopi, steigšus ēzdami, var ar teem
veegli aiprītees, kaut gan tas ari ļoti reti nāk

preekšā. Kapat vajadzētu tad, Ja lopi sakņu
dabutu tik daudz, ka negribctu tās labprāt
bez citeem pecjaukumeem ēst. Cūkām Jadod
vārītas vaj sutinātās saknes.
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Pļavkopiba.
Pļavu šķirošana.

1. Sausas pļavas. Ja no pūrvee-
tas noņem ap 10 birjc, seena, tad pļava caur

šādu ražu zaudē ap JO tnārc. kalije, 16 mārc.
fosforskābes un 60 mārc. slāpekļa. Protams*

pļavu augeem vajadzētu šādu daudzumu ba-
rības atrast zemē, fat spētu izdot tādu ražu.
Kur zeme no dabas bagataka, tur Šo veelu

būs vairāk, nekā nabadzīgā plikā pļavā, tā-

dēļ, kur vajadzīgs, japalīdz ar mēslošanu.

Ar ko jamēs’o un cik, tas jaizzin, eerīkojot
izmēģinājumā gabaliņus." Dumbras un kūdras

pļavās varbūt pietiks ar lV'j līdz 3 maisi

kainita V3j lh— 1 maisa kālijā sāls un 3/4
līdz l’/e maisa tomasmlltu uz pūrveetu, tam-

dēļ ka parasti tur netrūkst slāpekļa
un plikās pļavās bez tam būs jadod kom-

posts un virca, vaj 3—-0 pudi ēdlza’petra.
* Mēslot var tikai paredzi nosausinatas pļavas

un mēsli jauzsēj un jaoeecē vislabāk rudenī

vaj agri pavasarī.
2. Pludināmās pļavas. Ja var

pludināt ar treknu lauku ūdeni, tad mēs ! ot

nebūs v?jadz: gs. Citādi appludinot nepeeved
barības veeTas,' bet veenigl zemi izvēdina.
Ar vēju meža ūdeni plud’r.ot maz f&burra.

3. Gani b as. Kur ecrīko apkoptas ga-
nības, ga .ibu laukus, tur lopu mes’i .vaj ik-

deenas jaizārda ar grābekli, jo citādi turpmāk
mēs’u vestas pa’eak nenoēstas. ‘Šādas ganī-
ba» jau eetaisot eemēslo, bet der vēl dot ik

ruieņa pa maisam kainita un tomasmiltu uz

pūrveetu. •

Dužadi aizrādījumi pļavkopibā.
L A no pļāvām spētu eegūt daudz un labu

scēnu, tad tās pcenācigi uzkopjamas. Katru

gadu t's jatīri no ciņeem/ kurmju rakumeem,
bekeem krūmajeem u. t. t. Pļavas kufas
pārmēiigi. sausa-, derigaki pārvērst laukos vaj
apsēt ar āboliņu. Kur veegli eespējams, tur

der cerlk't pļavu pā'p’ūdinašanas eetaises.
Šim nolūam neder leetot purva ūdeni. Pā-

rak slapjas pļavas janosusina bet tikai tik
tālu kā vajadzigs lai tā» netaptu pārak sau-

sa . P,avas, kuras pavasaros netop pārplūsias

no trekneem ūJeņcem,. ir jamēslo. Labakais

mēslošanas līdzeklis ir komposts, karš izvedaffis
rudenī vaj zeemi, vaj atkal agri pavasarī kad
tikko zemes virskārta atkususe, veen’īdzigi
izdalāms un No māksilgeem
mēsleem pirmo veetu eeņen fosforskābi tin

foliju salurošee. Gail pļavas zālēm vajaga
a.ii savas daļas slāpekļa, bet trū tu bagatās
zemēs tās tos dabon turpat Tur, kur zema

trū lu trūkst, peemeram stiprās rrā'a zemēs,
tur noder slāpokli saturošas veelas p. p. virca,
komposts, lopu asinis u. t. t. Kal ju snccdz

pļavai kā kainitu 1--2 maisus uz puraveetas
vaj nu rudenī pēc pļaujas vaj ari agri pava-
sarī. Tāpat ari pelni, vis'abak lapu koku

pelni, ļoti noderigi pļavu mēslošanai. Fosfor-
skābi var dot kā zuperfo fatu, tomēr smilšai-

nās, kudrairās un dumb-aināt pļavām Tomasa
milti derīgāki. Pēdejee visādā ziņā jau rudeni
izkaišami. Bet pirms ķeras pee pļavu mē-

slošanas ar kāliju un fo.'fatcem, jazinfc vaj
zome satur poeticigi kaļķa, un kur no ta jz-
rāda® trūkums, tur visādā ziņā pirms- šis ja-
sedz. Mazak svariga, kā mēsošana, ir pļ-’vas
ecešana agri pavasaros. EoocejOt pļavas mē-
slošanu reveen stipri pabalsta, bit caur to

pļavu ari tīra no sūnām un citām nēzālem
un zemi uztur vaļiau un peeeetamu Jabdari-
geem gar« eespaideem. Ka l pļavā ņem
virsmku sliktas bārtās zāles, tā sauktās skā-
bās zālēs un nāca īj* nedz nosusināšana nedz

mēslo: a na, vaj ari kad pļava sāk tikt nezi-

ļaina, tad jaķeras pee pēdējā līdzekļa un ja-
apsēj pļava ar labām derīgām zālēm. Pirms
apsēšanas pļava pilnigi jauzpiēš, kreetni ja-
nomēs o un jaizstrādā. Labas istrādašana*

dēļ var vispirms kartupeļus stādit, tad linus

sēt un beidzot auzas, Ar aužam vaj ar auzu

un lēcu (vīķu) mistru apsēta zeme līdzeni ia-
noecē un tad jaapsēj ar noderīgu pļavu zā'u
un ātol ņa (veeglakas zemēs vislabāk bastarda

āboliņā) sēdu maisījumu, it veogli jaeeecē vn

japee/eļ. Tiklīdz auzas apmēram pēdu garas,
tad tās janopļcuj, lai jaunajeem zāļu dīgļerm,
kureem nu vairs nav jabaidas no ūien3 trū-
kuma un gaisa ļaūneem eespafdeem, būtu
peetcekošl gaismas.



Putnkopiba.

Mājputnu aud/inašana un Izmantošana. *

Putnkopība tikai tac# lauksaimneekam, Ise?

ar to speciāli nenodarbojas eenesiga, Ja put-
ni uzturami pa leelai daļai no ganibarn un

no saimneecibas alkritumeem. Tikai iztrūk-

stošais jafe:gāclā no āreenes. Savām vaja-
dzībām turēt putnus var ikveens, kam veeft

kāda saimneec ba un zemes stūrils, kur tos

mitināt. Pārdošana* var turēt tee, leart* lee-
laki pagalmi un dārz*, vaj lauki. Lai pārfee-
cinatos, vaj doto» puthkopiba eene-

siga, jaatzīmē izdev.:mi par baribu, kūpi
putneem d'd ā.-pus atkritumeem, un eeņēmu-
mi, kā pārdotee putnf, patērētā gaļa, olas
u. t. t. Jalura putni tikai tik leelā mērā, cik

telpas atļauj. A z telpu trūkuma putni ee-

gūst dažadas slimības, sāk ēst olas, izrausta

spalvas, veens otru # traucēdami pee ēšanas,
izrausta daudz ēdamā, stiprakee nomāc vājā-
kos. Kenesfgai dažadu putnu kopšana* vaja-
ga pceteekoši ūdeņu, sevišķi- tekošu. Pīles

var iztikt ar kādeem mārkeem, bet zosis la-

ti izdodas tiKai tekoša ūdens tuvumā. Vistas

un tītari totees grūtāk audzināmi, kā pīles u:i

zosis, īpaši tītareni grūti panes sliktu laiku

un prasa labu baribu. Tap'c nav bez apdo-
ma Jaleekas uz visu pulnu audzināšanu, bet

jaapsver, kādi putni vairak peerr.ēroli veett»

j6s apstā 16s.
Pce putnu kopšanas jaizšķiras, ko gal-

venā kārta grib no viņeem eegūt. No

putneem, kā zināms, var eegūt olas, gaļu,
taukus un spalvas. Bet vi*u to nevar cerct

eegūt no vcena un ta paša putna. Nedrīkst
vēlu perināt. No vēlu iznereteem cāļeerfi
nav eespējams izaudzioat labus dējējus vaj
kreetnus gaļas putnus. Cāļeern jaeeiāda kā-

da silta veeliņa. Ja cāļu māti pa un

sliktā Ir.ikā ari deenu atstāj uz kailas zemes,

tad cāļeern zem vistas sparneem ir gan sil-

tums no augšas, bet uz zemes ir auksts, cāļi
saaukstējas un cet b:ja. Putni pecleekoši
jaēdina. Pee nepilnīgas edinašanas vista iz-

dēj pa gadu olas 80, turpretim labi ēdinot un

kopjot eegustam no tās 120 —140 olas. Lee-

la kļūda lr iri vecu putru turēšana. TI,

piem., pavisam vairs neatmaksajas pāri par
4 gnfli vecas Cistas. Vistām jaeerīko labās

guļveetas, kur tām pceteekoŠl" gaisa, tīribsS

un netraucē citi kustoņi. Kur vistas

var meklotees baribu laukā» tur der turot ta-

bakās dējējas veeglukās sugas, peem. ila-
leetes. Bet kur tām japaleek šaurākās tel-

pās, Izdevigakas smagākās sugas, peem fceļ-
ģeešu brekcles, kā ari baltās Rsrae!s!ohe& vu

stās un minorkas. īstās gaļas vistas? ir me-

chelneetes. Viņas sver ll)—15 mārciņas un

nav nepanesijas pret slikteem gaisa apstākļiem.
Franču sarkaftdzeltenas faverolles ir reize

labas gaļas vistas un dējējas.
Pērļu vistam ļoti garda gaļa, bet viņas

vel deezgan mežonīgas un prasa leelu- pla-
tību, kur skreet un lēkt un guļot, Timja-
dod ļoti augstas laktas, bet baribas no ro-

kam nemaz nevajag. Viņas nakti ir modri-

gakas sargatajas, kā suņi.
Kas grib pīles audzināt, tam vajag Izvē’c-

tces agras dē]ejas, lai nobarotas tās var jo
agrak vest uz Urgu. Spalvas vertigakas bal-

tajām sugām. Visražigakā rāju ziņā ir veeg-
lā Indijas pīle, kas perē 2 iidz 3 reizes va-

sarā. Bet ta sver tikai ap 3 mārc. Ar sma-

gajām Ruanas pīlēm krustota, ta dod ari

vairak gaļas. Šī Ruanas pīle barota sasncedz
līdz 15 mārc. smagumu. Gandrīz parociga-
kas Ir vidēji smagās Ķinas un angļu pīles,
kufām ari ļoti garda gaļa. Tikai Ķinas pīle
gandrīz nemaz nemīl peret.

No zosim bez gaļas un Spalvām ecgilst
ari aknas, kupas uzskata kā leriti gardumu
pastētē vaj desās. Visecverojninakri ir ap
40 mārc. smagā Tuluzas zoss. Vaislai ja-
ņem vismaz pāri gadus vecas zosis. Tomēr

ilgāk par 4 gadecm zosis neder turēt; Itn-

leešu zosis pazīstamas kā labas dējējas.
Ari Krecvijā ir dažas itin labas zosu sugas,
peem. Scvastopoles suga.

Tītari nākuši no Amerikas, kur teo vēl

tagad dabā sastopami raeios. Tītareencs
ir ļoti ellīgas un uzmaaigas peretajas un

ar veonlīJzigu rūpību perē visu pulnu
olas. Perēšanas laika tās sp :cigak jaēdina,



kaut gan ēd viņas šai laik| ļoti maz. Tīta-

rus veegli audzināt, izņemot tikai to laiku,
kur cālēni vēl pavisam mazi, jo tad viņi
ļoti neizturigi pret sliktu laiku. Vanckares

pee tītareem reti atrodamas. Dēt sāk tītaru
mātites mēnešus 9 vecas. Jzdējusi 15 —17

olas ta sāk taisi'.ees peret. Viņas var pec-
specst perēt ari kupā katrā laikā, ja kādu

nedeļu eepreekš dod pa saujai kaņepu
sēklu, vaj ari ja pēc uztupinašanas uz sa-

silditām olām patura deenas trīs četras

grozu virsū. Cāļus tās ilgi un uzmanigi
vadā un labi apsargā no breesmam. Lai
tītarenus vārigo laiku labaki pasar<ratu no

slapjuma un saules karstuma eespiideem,
tos vislabāk eeveetot, kur pābeczs krūmājs.
No tītareem bez gaļas eegūst ari ļoti vēr-

tigas spalvas. Balto tītaru spalvas leeto

pat strausu spalvu veetā.

Ja grib izaudzināt labi samaksātus gaļas
putnus, tad eetcicami zeemas un vēliru pe-

rējumi, turpretim labus olu dējējus var iz-
audzināt tikai no agrineem percjumeem.
Perēšanai neder veetas, kur cilvēki un lopi
traucē perētājus un tāpat ari, kur olas teek

satricinātas. Par karstu peretajas nedrīkst

būt, jo tad viņa tik beeži netup uz olām.
Bet tomēr perējamo telpu gaisam vajag
būt ne mazak par 10 grādi siltam. Ļoti
kaitīgs perēšanai ir caurvējš. Lāpāt akineņa
grīda nav laba. Ja grib, lai vista āirak

sāk peret, tad nevajag atņemt viņai olas.
Par perētajām jaņem tikai veSeligi, spēcīgi
putni.

Lai atradinātu no perēšanas domam, pe-
rētājās eesloga gaišās telpām, bez ligzdas
un pakaišu un ēdina ar zaļu, mīkstu ba-

ribu, kas nekairina.

Ja pēc 3 nedejam neizšķiļas cāļi (pee
zosim, pilēm un tītareem pēc 28 —33 dee-

nara), tad olas jaizmeklē, eeleekoi tās

32—33 grādi R. karstā ūdenī. Ja olas
ūdenī peld cešķībi ar resno galu uz augšu
un pee tam šad un tad sadrebas, tad tanīs

ir dzīvi cāļi. Tādām olām ar atslēdziņu
pecdauza, tā ka eesprāgst čaula, un tad
atlcek atpakaļ perēšanai. Saplēstas olas
un netīrumi no ligzdas jaaizvāc, jo viņu
gāzes kaitigas* jaunajeem cālcncem olās un

no teem izaug mūdži.

Pirmo laiku cāļi dabū ēst ik stundas vai

pārstundss, jo viņi uz reiz ēd maz un ātri

sagremo. Par nakti tee izsalkt un tāpēc
rīta baribu eeteicams nolikt jau vakara.
No sākuma jadod mīksta barība, ari zaļumi

un dzērecrum vislabāk peens un kaļķains
ūdens. P-.c pāris nedejam var dot mazā-

kus graudus.
Veseleem putneem ir skaidras acis, spal-

vas pecguj gludi, sekste un bārzdas gniš-
sarkanas. El|>ošana tikko pamanama, iz

acim un knābja netek nekāds šķidrums.
Tāds putns stāv vaj sēž meerigi vaj ari
tīras un eetauko spalvas un kārpas un kni*-

bajas; pa brī/am padzeed vaj pakladzina*
Jzkārnijumi sakarigi, spalvas nav notraipī-
tas ar tecin.

Caureja beeži izārstējama ar grauzdeteem
graudeem vaj maizi, žāvētām melleņu ogām
un mazeein opija dewumeemiu. t. t. i ūpļa
spalvas notīrāmās un nogrcežamas. Aiz-

ceetejumus var izārstēt ar ricinuseļļu, tau-

keem vaj sveestu.

Kuzmas slimība ir mīkstā un cectā kuzmtf.
Pirmā ceļas no rūgstošas vaj sasalušas ba-
ribas un netīra auksta ūdeņa. Klizma j:>
iztukšo, putnu pce kājām turot ar galvu uz

leju un kuzmu braukot un spaidot. Tad
vairak deenas jadod s°/o Karlsbadcs sāls

kausējums ūdenī, trīs reizes pa deenu pa
tējkarotei. Turpretim ceeta kuzma ceļas
rīo pārleek daudz graudu, kas peebree«t
ūdeni un kuj*eem peejnukti nesagremojami
preekšmeti: spalvas, saimi, akmeņuņi u. t.t‘

Ari še kuzina jaspaida un jado.i eļļa. Leet-

prateji uzšķērž kuzmu, iztukšo un atkal
aīzšuvj.

Eesnas, kad putni šķauda, kārkuļo un

kāsē, un iz nāsīm iztecina gļotainu šķidru-
mu, dzeedē ar nāšu un mutes izmazgāšanu
ar kumelišu tēiu 'un izpindzelejot ar 3—4
chlorskābā kālijā atšķaidījumu, peepilinot
tam pāris pileentt glicerīna. Putna galvu
apsmērē taukcem, graudu veetā dod sasla-

pētas klijas vaj citu mīkstu baribu.

Nervu slimības, kad putni no saules
speedeena sāk greestees, vaj gāžas gar
zemi, vaj tup kā nedzīvi, remdē ar auksta

ūdens tecināšanu uz galvu un veeglas ba-
rības došanu teem. Der ari pa karotei
ricinus eļļas.

Lai olas ilgi uzglabātu, eeleic vistam dot

graudus rītā un vakarā, turēt ligzdas tīras

un izņemt no tām izdētās olas pēc eespe-
jas ātrāk. Olas glābāt var neleelās kastēs

starp sārnim, svaigām klijām, tecvgalu ua

leju. Daži tā sakas glabājuši gandnz pus-
gadu un atraduši, ka garša olām iikpal
faba, kā pāris nede)as vecāņi.
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Biškopiba.

-
Kā sākt biškopību.

Senāk jauni biškopji radus ar laimes bi-

-5o saņemšanu, vaj viņu noķerš.ulu kokos uz-

vilktos koceņos, ķozulos, pulceņoa vaj eoeir-
stās dorēs. Jauni biškopji tad oesāka darbo-

teea ar biškopību vasarā, vaj tikai rudenī
laimos bišu saimi no meža malas dārzā pār-
vedot. Tagad laimes spceti roti. Tomēr ari

tagad vēl parasti biškopību uzsāk ar eegūtu

cpoctu vasarā, vaj dažkārt pat uz rudoua

pusi, kad saņem dāvātus, vaj pirktus bišu
bērnus. Bet. vilditeos un gaidit, ari paf uz

gadeom jnu cepreokš aizrunafeem bišu bor-

neem, iznāk neērti, peo tam apeetu var sa-

ņemt vēlu vasarā, vaj pat noguiditoes par
\elti gads gadā. •

Tāpēc biškopis, kas nopeetni noņēmees no-

darbotees ar biškopību, jau uz to eesilis un

ar vajadzigāfi preekšzinašanara apgādajecs,
kā ari dārza veetu jau apgājis, vaj pat eorī-

knjia, nevarēs un negribēs gaidit un velti lai-

ku kavēt, vildidainees uz laimes speeteem,
vai gaidīdams bišu bērnus vasarā.

Pavasaris ir visla ba k ais laiks

preekš b i šlc opi bas uzsākšanas,
bišu dārza nerīkošanas un viņa apgūdašanas
ar bitēm. Tas sakāms sevišķi eesācejeem, ku-

jvom vēl trūksi, praktisku peedzīvojumu biš-

Tfopiba. Eesācejam b< z tam vajaga eegada-
vcenīgi labas, stipras, bagatigi ar mēda

apgādātās saimes. Spēcīgas saimes vecu ee-

fiācejam būs nespējams usturot un paglabat
kārtībā, kamēr ar vājām saimēm tas vijiam
reti kad padosces. Sākot nodarboteos ar biš-

kopību no pavasara būs ari nespējams vēl

vēlāku pa vasaras laiku līdz rudenim izlobot

kļūdas, ko cesācejs šā vaj tā nodaritu bišu

kopšanā. Pa bišu darbības laiku vasarā un

viņu sagatavošanu uz eezeemošanu, jaunais
biškopis pagūs jau ccpazītees zināmā mērā

praktiski ar bišu dzīvi, viņu dabu, savadī-

tam un vaiadzibarn.

Eesācejam vislabāk ecgādatees tikai v ce -

nii vaj divas stipras, labas un veselas
saimes ar pilnīgi pecstrādatu perekli. Ar

vairak par trim saimēm eesācejam nekādi

ziņā nav ecteicams sākt.

Vislabāk tāda. saimes pērkamas no pazī-

staira biškopja turpat tuvumā, kaimiņos, ji
tns tik vcen ccspējams. Caur tu izvai ritmos
no taļakns vešanas un poe tam varbtltojocm
nogadijumeem ar bitēm, kādi var celteos no

bišu ilgas eespro3t.ošnnas, vaj ari aiz bišu
nemecra. Bez tam poedrīvojuša biškopja kai-

miņa padoms un prak* ; sks palīga nāks ees.-ī-

--ccjam bitēm pūrā līti .
Neteicams pirkt sālāms tādas zistcinas

rāmju stropos, kūdos nodomāts turpmāk bi-

tes kopt savā bišu dārzā. Bišu pirkšana rām-

ju stropos iznāk dārgāki (15— -25 r. un vai-

rāk). nekā nejaucamos stropos un bluķos,
tomēr pirmais pirkums uzskatams par labā-

ku un derīgāku.
Bet ja tuvumā nebūtu pērkamas bitos Jū-

das zistemas rāmju stropos, kādus stropus
nodomāts eevost sava bišu dārzā, tad var

pirkt bites ari klucī, vaj citā nejaucama stro-

pā. Tad tikai jāisrauga stipras, labas saimes

un katrā ziņā ņemams tikai tāda strops, kas

gadu cepreokš laidis bēnus, vaj kuļ* paU
otrspcets, lai ar pirmā gada
māti. Tādā kluči vaj bluķī, jau agrā pavasa-
rī, kad bites sāks ižlaisthes pēc cencsumu,
\arčs sūkt bišu uzbarošanu un saime tad dos

agrinu, stipru speotu, kuru varēs eelikt vē-

lamas zistemas rāmju stropā uz eevaskoju-
mcorn. Mātes-bites no bluķoem varēs 21

deenu pēc pirmspoetā izhnksanas pārcelt
rāmju stropos, vaj ari atstāt dārzā tupat blu-

ķos turpmāku spcetu nogāšanai‘nākošā va-

sarā.
v

Ja tomēr novarētu pavasarī biškopību ec-

sākt ar gatavām saimēm no tuvejccm apkai-
mes bišu dārzecm, tad vaf eesākt ari ar spoo-
tecm. Norunā ar kādu tuvāku biškopi, ka
tas dod veenu vaj vairākus tanī pašā ueonā

iznākušus bišu bērnus, pirmspeetus. Dabufcee

spceti tūliņ jaleek rāmju stropos, kas eevas-

koti ar māksligām šūnām, pce kam rāmjeom
vajaga būt pavisam pareizi nostāditecm pa
IV. colla (jeb 37ķ6 milim.) centru no centra.

Spectecm vajaga būt agrineem nn katrā

ziņā pirmspceteem, t.i. ar apaugļotām mfi

tem. Spceti ņemami tikai no tādām aaimom.
kuras gadu preekš tam speetojužaa, vaj ari
cēlušās no atspceteom. Tideem speeteem mā



te nebŪ3 vecāka par veonu gadu. Ve! labak,
zināms, ja mātes būtu no tu paša gada. Bet
tādas var būt tikai neapaugļotas ar dzoedo-
šas mātos pirmspecteem, vaj ari ar otncpoe-
teoin un pēespeeteom, kuyi iznāk vēlāk un

otrspeeti un pēcspecti boz tam mēdz būt
vājāki.

Katru ziņā eesiccjam jaluko eegūt saimes,
kas atrodas vislabākos apstākļos,
caur to tas izsarg&sees no dažadeem nelāgu-*
meom un pārsleigumeom.

Ja negadītos bites pirkt no tuva biškopju,
bot tās būtu jaapgādā no sveša, tad japērk
butu no tāda, tio kufa kāds cits jau agrak
labi būtu pircis. Ja japērk no kāda attāļaka
un pavīsim svr-ša, tad bites pērkamas vēlāk,
aprilī vaj maija sākumā, kad «aimi var pār-
raudat un apskatīt. Tad jaizdara saimju
izraudzīšana trop ss. Saimes spēku,
var noteikt jau no bišu saimes pēc ocncauma.
Uēc šādas bišu saimes spēka noteikšanas va<*

retu maldinot jaunu bišu izspēlēšanās jeb iz-
lidinašanas. l/Jjdinašanās velkas pavisam
tiki'i kādu minu tu desmit, ‘bet ja šinī laiki
izlidojošu vāju saimi salīdzinātu ar neizjido-
jošu stipru, tad pirmajo varētu noturot par
daudz bagataku ar b-.tem, nekā otro. Jaunas
bites, kas tropa prccksā izlidinas, vaj pazīt
no viņu maigās, nenoteiktās lidošanas un tio

tu, ka viņas, izlaizdamas no tropa, tūliņ, ap-
gTdežas ar galvu uz tropskreju un laižas gai-
sā ap skrēju pusriņķos, šnd tad nometa» uz

sk iejdēliša atpūatees un pēc tam atkal sak
lidot, i adā kārtā jaunās bites izmācās veetu„
k stāv viņu trops, lai vēlāk varētu pareizi
viņa atgreesleea, tā ka mēģinājums, vaj mi-
sojums eeeet svešā tropā var tām muknat
dzīvibu. Tā izspēlējušās jaunās bites pēdīgi
aizlaižas tāļak no tropa, paleciinadamas lido-
šanas riņķus. Bites, kas laižas zeedos, labi
jau zinadamas tropu un vcctu, izskrocn no

tropa taisnā līnijā. Atgreezdamās no lauka
jaunas bites tūliņ vis nenomētās tropa skrē-
ja, kā to dara vecās, kas atgreezdamās no

laukā smagas pccz.īdusās, vaj apkrāvušās ar

nesamo, bet' lidinās ap tropa skrēju tikmēr,
kamēr pilnigi pārleocinas, ka nokļuvuša»
gan pec sava tropa.

Kad no bišu skroesanas izraudzita stiprā-
ks bišu saime, tad viņu var apskatit sīkāki.
I am nolūkam vajaga eclaist mazumu dūmu

pa skrēju tropā. Ja trops ar atņemamu grī-
du, tad tropu no precksas var pacelt, kā var

apskatit no apakšas, cik tāļu trops peostrā-
dats. Ja trops nav ar atņemamu grīdu, tad
tas nepeeoeeāami ppskataras no aug-
šas, vaj no sāneem, noceļot vāku, vaj iz-

ņemot durvtiņas, vaj plauktiņus. A{taktito t

rāmju tropu no augšas, vajaga izņemt dažus '

rāmjus laukā no tropa apskatišaoai.

Kad pārleecinajaa par suiraes stiprumu,
kad jagrcež vērību uz to, cik tropā rāmju!

s

«r pcrocm, vaj suņu kāres nošūtus veonadas,
taisuas un pareizas, vaj nav par daudz samcl-

uejušas un vecas, cik leeli vēl saimei barības
*. krājumi, kāda saimei tropa tīrība, glītiba un

vesolibas stāvoklis. Laba bišu dārzā stiprā
saimē pavasari peru vajaga būt 5 līdz 6 kā-

rēs
f poo kam zinām», jaoevēro, vaj saimes

pārraudzišanst noteck drusku agrak vaj vo-

lak, aprija pirrnā pusē, vaj otrā, kur t.ad var

būt ari citādi laba un stipra saime ar 3—4

veenperu rātnjcep.
♦Tu šūnu virsa, rāmji, vaj tropa scēnas

eckšpnsē nosmērētas ar kanolbrūncem aptaš-
Jķijuineem, tad redzams, ka bites pavasar»,
|i !rtj pa zeemošanas laiku slimojušas ar caur-

eju. Un ja bites ar to vēl slimo, tad nnvccn

šūnas un šūnu kanniņas, bet ari visa tropa
eekšpuse būs preķerteta. Tādas šūnas var

.izrāditees par nekur nederigim, bites būs kā
bez dzīvibas, viņu skaits ātri mazinasees nn

no kroetnas saimes pccņemsanās spēkā uz

vasaras eenesumu nevarēs būt ne runas.

No ik reiz nejaucamā tropa vcegli varēs

uzzināt, vaj saime nav aplipuši ar visbīsta-
māko bišu kaiti, ar peru puvi, t;i ka ar to

vecn, ja» no tropa nav saožama nekāda nelā-

ga smaka, un droši nosakāms, ka trops nebū-
tu saslimis ar peru puwi. Katrā ziņa nekādi
nedrīkst ņemt tādu tropu, kurš no sevis iz-
dod pretīgu puvekļu smakti. 1-eeii biškopji
taisni eoteic ecsacejeem cegādatces tīrasiņu
Itālijas vaj Kraines bišu sugas sai-

mes. Pee mums neteicamas labak
Kramos bites. Tās radušas aug-
stu kalnu apgabalā tādā pašā klimatā, kā

pee mums. Kraincctes ’ ārkārtīgi čaklas

strādneeccs, zecmo teicami, pee darbošanās
lēnas, ka pat boz dūmeem ar neaizsegtu ģī-
mi var izdarīt visus darbus tropā, pat pār-

celt rāmjus tropā, bez ka kāda ecdzeltu, vaj
saniknotos. Strādāt pirmo gadu biškopībā
ar Krainectem preckš oesāoeja ir neatsve-

rams labums. Talffb ar drošāko pārleecibu,
pats no savcem peedz.īvojumeern biskopibe,
varu ceteikt eosācejeem. kam tas spējams,
sākt ar Ivraines bitēm; to nenožēlos. Nav

cemesla ko uztrauktecs par dažu brēkšanu,
tka tikai vecteja suga, vectejāa un cita ne-

veena. Nevis kura suga ta labakā, bet kura
un kādos apstākļos ta eetcicainakā, tas šo

no svara. No svara ir tas, kādam mērķim
grib kopt bites. Ja gribi saimes pavairot,
tad Kraines bites pašas labakās. Ja sairanee-
ciW būs vērsta uz modus ražošanu voen, ne-

gribot snrmju skaita paleciinasanu, tad labak
-noderēs tā sauktās veetejas.

Aleksandrs Ramans.
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Bifikopim vajadsigee aprēķini.
Saime speetošanas laikā sastāv no: 1 mātes,

2000— 5000 traneem, 30,000—60,000 darba

bitēm, 60,000—70,000 peru kaniņam, 1— 15

mātes kaniņam.

Speets sastāv no: 1 mātes, 400—600

traneem, 7001— 25,0t.0 darba bitēm. Speets
sver no 3—B mārc.

Māte dēj no marta līdz augustam ikdeenas

300 —2,50() oliņas, gada laikā apmēram 150,000
oliņas, visā mūžā apmēram 500,000 oliņas.

Darba bišu cirmeņi var tikt izaudzināti

par mātēm vēl līdz 6. deena: . Māte ne-

izskrej ātrāki apvaišļotees, kā 3. deerā pēc
savas peedzimšanas. Apvaislošanās izdodas

pastāvot mazakais 18° R. siltumam. Par 3

gadecm vecākā māte sāk dēt daudz tranu oliņu.

• Gada lail-3 eenes
» £® o -o

3 . S.e %

Bišu saime sastāvoša no c.s;= -ē 8 .*8 •«.
; ®« S. o «nu % i e d

S- ee 5e s .|
« , a - I <p 3 e f

_

n
n E

m

20,000 darba bitēm 3
/i 0 0. 0 ! 18

30,000 • w • •
• ... 2 1 10 0 22

40,000 ■ .
5 2 25

i 1 2o

50,000 . , ... .7 3 j6O ļ a 2d

Preekš veenas mārciņas vaska ražošanas

bites patērē 10 mārc. medus un 1 mārc. zeedu

putekļu.
Medus spec. svars 1,39 —1,43. Vaska

pec. svars 0,95 0,96.

Vasks teek mīksts pee 25° R. siltuma, kūst

pee 2° siltuma.

Bite izskrej zeedos līdz 3 verstes tālumā.

Pēc 2—3 nedejam bite aizmirst savu ag-

rāko dzives veetu. Medus trūkuma

gadijumā pirzeemcšanāi derīgs savārījums
no 9 mārciņām cukura un 5 mārciņām
ūdeņa.

Bišu attistišanas un dzives laiks

.. . . | platums
oliņa clrmens kāpurs Rk garums izplātītos Smagums

att.stas
nos dzīvo

j r grammos

ueenas milimetros
_

Māte
....

3 6 7 16 16-18 24 0,16—0,21 3—5 gadi

Trans
...

3 6 k5 24 15 28 0,23 maj.— jull

Darba bite .3 7 21 21 12—13 23 0,11 I<>/o —9mēu.

Bite sastingst pee 6 8° R. siltuma, strādā visčaklakJ 15—20° R. siltumā, apstāj strādāt
dce 3C* R siltuma.

Siltums bišu pūlī; rasarā 25—2b° R.
,

zeemā 17—18° R. "
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Zivkopiba,

Tā ka mūsu dzimtene bagata ezereem un

upēm, tad nodarbošanās ar zveju un zivko-

pību te ir īsti veetā. Sevišķi veetejcem zem-

kopjeeni, kūpi īpašumos minetee ūdeņi atro-

nas, deretu zvejai un zivkopibai peegroest
leelaku vēribu, jo šis blakus peļņas zars ne-

prasa nekādus leclus izdevumus, ne laika tē-

riņus, turpretim ceņēmumi no viņa ir eevē7

rojami. liet tam, kas.grib ar zveju un zivko-

pību nodarbotees, vispirms vajag eepazītees
ar veetejo upju, ezeru un citu saldūdeņu zi-

vim. Nākošās rindiņās dosim mazu apskatu,
eevērojot pee tam mūsu labakās zivis.

Asaris mīl ne visai strauji tekošu ūde-
ni ar smilšainu apakšgrunti. Nārsta laiks ap-
rija mēnesī. Gaļa asarim garda un vceeliga,
tikai asakaina. Pavasaros un citās reizēs, kad
ūdens paceļas pāri normālām stāvoklim,
«sarus teicami zvejot ar vada jeb velkamo

tīklu, rudeni atkal durt. Ari makšķerē usari

J bi ķeras. Rītos un vakaros asari kožas vis-

'fr-labak, sevišķi miglainā laikā.

Breksis ļoti teicama zivs audzinašanai
ezeros un dīķos. Viņš mīl uzturetees klusos,
dziļos ūdeņos ar dūņainu, zālēm peoaugusu
dibenu. Nārstu luikā (aprīli un maija) viņš
pāreet uz seklākām veetam. Zeemā breksi

sakrājas leelos pulkos zem ledus un šaī laikā
tos teicami ķert ar zeemas ventereem jeb
murdeem. Breksis ir ļoti bailigs un vērigs,
tādēļ makšķerējot ļoti juuzmanas. Gaļa tam

asakaina, bet ļoti garda.

Karusas ir divējādā veida: apaļās,
dzeltenās, platās, ezeru un sudrabbaltās,
garenās ezeru, pa daļai līdzigag breksim.
Karusas mīļākā uzturas veeta ir rāmi, dū-

ņaini uil zāļaini dīķi, ezeri, bedres, bet tāpat
viņas sastopamas ari upēs. K. galvenā barī-
ba ir tārpi, kāpuri, gleemeži, ūdens augi
ū. t. t., bet veegli viņas eemācas ēst ari mel-

nu maizi. K. pastāvīgi guļ ūdens dibenā dū-

ņās, tikai nārsta laiki (maijā jūnijā) pa-

ceļas augšā. Košanās makšķerē turpinās cau-

ru vasaru un rudeni, bet tiklīdz oestājas
aukstums, karusas nostāj kostees un atgree-
Žas zeemas mitekļos.

Ķirpa (Cjprinus carpio). Bezzobainās,
bozlūpainās un ūsainas kārpas daucUkārt lī-
dzīgas karusam. Viņas tāpat mīl rāmu sta-

vošu vaj drusku tekošu ūdeni, izmeklēda-

mas poe tam dūņainākās veetas. Makšķerē
kārpa kožas ļoti uzmanīgi, peo kam derīgā-
kais laiks ir rītos un vakaros; deenu tikai

miglainā laikā. Derigakās veetas kārpu zve-

jai krastu izskalojami, dziļas bedres un

dažadas eetekas. »

Peezīme. īsts latvisks vārds kārpai ir

kugra, Kas īpaši kurzcmneekccm labi pa-

zīstams. jo Kurzeme ši zivs plaši izpīsit iju-
eoeš un teek audzinata dīķos u.c. Tādēļ Kur-

zemē heeži sastopami ari māju vārdi Kngras,
kā ari cilvēku vārdi Ivugra, Kugrēns (peerm

.īekabmeestā pazīstamais balalaiku meistars

Kngrčns). „
Kar pa" eēluseos no vācu nosau-

kuma „Karpfen". Kugras vcegli aizsūtamas

pavēsā laikā dzīvas ari pat sausos traukos.

Ķīsis, kas pee mums sasneedz tikai 5

collu gafurnu, bet Krcevijā veetam barības

bagatibas deļ ari 14 eollus, dzīvo tekošos

ūdeņos un līeainos ezeros, kur uzturas vis-

vairāk dziļumos. Rudenī Ķīsi salasās leelos

pulkos un tad, tāpat kā pavasaros, viņus
vislabāk ķert ar vada tīklu, vaj ar vento-

reein. Bet ari ar makšķeri ši zivs vcegii gū-
stama. Kostees viņa kožas cauru gadu, bet

sevišķi pēc nārsta laika maijā, kad ta ir ļoti
ēdelīga, un rudenī. Makšķerēšanai deriga-
kais laiks ir vakaros un naktī. Ķīšu gaļai ir

sevišķa garša, bet no tas izvaritā zivju zapa

vispār pazīstama kā garda, spēcinoša un \ e-

seliga barība.

Lasis eeņem gaļas labuma ziņā pirmo

veetu starp mūsu zivīm. Lašu zveja noteek

cauru vasaru leelaknjās upēs. l’ee mums la-

šus ķer vaj veenigi Daugavā. Viņu

leeto plašus vada tīklus, ķer ari ar mak^ķei l,

peevilinašanai leeto metālā zivtiņas, ozola

vaboles, sleckas u.c.

Līdaka ir veena no visleelakām laupita-

ju zivim, bet ar gardu gaļu. Viņas badiguma

dēļ to veegli ķert ar makšķeri, pavasari nār-

stu laikā ar velkamo tīklu, mnrdeem, ka ari

dur ar žebcrklu. Līdaka eeteieama ka labaka

audzināšanas zivs tādās veetas,
_

kur daudz

varžu; te viņa ātri aug un barojas.

Līnis vispār eeeeenita zivs savas gardās
gcļ:iß la\>ad. Viņš ir leela zaļgana dūņu



zivs, smalkam mazām zeltaini spīdošām zvī-

ņām un mazeem mīksteem spureem, līdziga
kugrai, resna, slinka un ļempiga. Līnis uz-

turas vispirms rāmā ūdenī ar dūņainu dibi-
nu. Nārstojas jūnijā. Ļoti eeteieama zivs au-

dzināšanai dīķos. Būdams visai badigs, līnis
ātri kožas' makšķerē. Rudenī līni labi durt
ar žebērkļu; labakais rītos un vakari)?. po©

uguns gaismas.

Ne jt n B jeb autiņus ķer pavasarī un

vasaru, Daugava un ar īpaaecm, tam nolū-

kam pagatavoteem murdeem, nostādot tos
zināmās veetās, ūdens dibenā ar eccirkui pa
straumei. Viņus ķer ari ar rokam maija mē-

nesī. tjluī laikā nēģi leelēš pulkos apgulstas
uz sēķjeem. Ķeršana noteek pa yakareem,
pēc. saules- noroetešuuas, ar uguns palīdzību.
Tādēļ ka nēģis ir ļoti glums, tad pec šās zve-

jas jaiuauc rokā cimdi.

Plauži ar sudrabbalto vēderu sastopa-
mi beeži mūsu ūdeņos. Nārstojas maijā. Zve-

jojama tāpat kā asaris. Gaļa šai zivij nav se-

višķi garda.

Rauda ir visbeežak mūsu ūdeņos sasto-

pamā zivs. Ta uzturas veseleem pulkeem
svaigā tekošā ūdenī, turpat' ari ezeros. Mak-
šķerē teicami kožas. Gaļa balta, tikai asakai-

na.

Zuši dzīvo dziļos dūņainos ūdeņos, pec
stāveein krastiem, tilteem, dajnhjeem u.c.

Cauru deenu šīs zivis līdzinājās stipri
čūskām —guļ savas alās ūdens dibenā un

tikai naktī izeet laupījumu mokiet. Ģaī lai-
kā tad zuši jagūsta. Ari Azīvibas sīkstuma

riņā zntis līdzigs eiPkai, jo viņš var vese-

lu deenn dzīvot boz ūdeņa, uj> rumpis pat
bte ādas un galvas vēl kustas. Zuši vaislojas
vfcenigi jūjā, kur tēviņi uzturas pastāvigi.

jaunā vaisla, jjāris collu gājumā,

*1 ceļos baros <lodas pa up< ra uz augšu. Zutis,
sagreezdaiuocs ritulī, spēj pa «ausu, zāļainu
veetu labi tāļu aizveltecs. Gaļa viņam ir

treknākā nekā citām zivim, ļoti spēcinoša
un garda.

J limiņš oēlecs no laša un foreles krn-

«tojuma. Poc mums viņš leelakā daudzumā

sastopjams Rīgas jupis līcī, bez tam ari Dau
gavu. Nārstu laiks oktobri. l)cenu uzturas

dziļumos, dūņainas bedrēs. Agri rī-

tos un vakaro? izpeld uz virsus, ķerdama ma-

zas zivtiņas.
V i m b a

, sliuka, neveikla zivs, ceenir vis-
labāk klusu, dziļu un mēreni siltu ūdeni ar

dūņainu vaj mālainu dibenu. Labakais zve-

jas laiks ir pavasaros, nārstu laikā. Ari ar

makšķeri to vislabākā ķert pavasaros. Gaļa
vimbai garda, tikai asākaina.

Vēdzele pēc izskata nav patīkama zivs.
Plata, drusku plakana galva, leela mute,
pilna neskaitainceia mazeem zoboem, beeza

virslūpa pa daļai aizklāj īsāko apakšlūpu.
Rumpis gļotaini glums. Vēdzele nereti sa-

sneodz līdz 2 podu -smagumu. Vasaru karstā
laikā vēdzeli var ļoti labi ķert krastmalu
alās pat ar roku. Karstā laikā vēdzele guļ
ceetā meegā ari zem akmeņoera, koku sak-
nēm u.c., kur tad ta jau&meklē.

Kas zīmējas uz z i v j u dīķu ierīkošanu,
tad jaeevero tas, ka dīķi eerīkojami tā, ka

viņus var gluži sausus nolaist. Nolaižamās
voetaa tuvumā cetaisama dziļākā vieta, tā

saucamā zivju bedre, kūjas dziļums lai būtu

ap IV2 pēdām, Ijinī veetā zivis var sapulcer-
tees, kad dīķi nolaiž. Pa visu dīķi eet dzi-
ļāks grāvis, kujš beidzas zivju bodrē un no

kūja pa ļahi un pa kreisi eet šinu grāvji,
Rai dīķis neizmaksātu dārgi, nav vajadzīga
daudz raķtees zemē, bet vairak jalūko iztikt
ar uzmetumeem.
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Mājturiba.
Malkas pirkšana nn purdoŠana un malkas dažadas „asis".

Malkas tirdsneeeibā pee mums leeto daudz
un dažadas „asis". Rig ā malku pērk un pa-
dod pil leelakr.i daļai */$ kubik-asim, tas ir:
7 pēdas gaj-as, 7 pēdas augstas un 1 arsinu
jeb 2 pēdas un 4 collas platas „apie"; bet tur

satopamas nri ;,asis", Kur tikai 2 pēdas pla-
tas x.n 7 pēdas augstas un 7 pēdas gajas, —•

vaj ari 7 pēdas gajas, 6 pēdas augstas un 2

pēda» vaj ari 2 pēdas un 4 collas pipta-s.
Jelgavā malkas tirdzneecibā teek loetota

ļ>a loci akai daļai kubiktse vaj tās daļas (Vž,
>4% Vo* kubilauHs); bet teit ir ari tāda

malka, kūjas pagale» ir 4 pedufl gaj-as, tā

sauktā
v deputātu malka"; no šīs malkas sa-

krauta „asc" tā tad iznāk 8 pēdas plata, 7
pēdas gaj-a un 7 pēda 3 augsta, vaj ari 8 pē-
das 'plata un tikpat pēdas gapa un augsta.
Bez šīm asīm malkas tirdzneecibā leeto vēl
dažas 7 citas.

Frookš malkas pircēja un pārdevēja ir nn

no visai loela svara, izzināt katras „ases"
kubisko saturu, jo pēc ta taču grozās „ases"
cena. Jjada salīdzināšana visvoeglaki būs iz-

darāma, kad aprēķināsim, cik kubikpēdu
ksitra «asē*' satur.

7 p. augsta', 7 p. gara? un 7 p » htai ir 343 kub p.
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Vēl jaeovēro, ka Kurzemes dzimtu muižu
mežos malku skaita pēc 6 pēdu a -im, bet šjs

lādas ir tad rcinlandeešu pēdas, kuya
lidziga 12,36 jeb vnirak kā kroo.vu col-
lām. Rtdnlandes pēda ir par V3 collu gapaka
un remlandeešu ass no 6 pēdām līdziga 6

pēd. 2 col. un 2 linājam ļ>ēc kreevu mēra. Tā-

pēc ari dažos Kurzemes vidos valda oesknti,
ka kreevu ass, tā sauktais Ražens, esot pēc
«riktigā mēra" nevis 7 pēdu, bot 7 pēdu boz
2 collām. Tas tā saprotams, ka 7 pēd. kree-
vu mērā ir G pēd. 9Vii collu pēc rcinluudes
mēra. Pēc roinlandoß mēra krauta
8 pēdu ass satur G’VfeX6HXGVa—236,O3
ķubik-pēdas, kamēr pēc kreevu mēra

6 pēdu ass satur tikai 216 kree-

vu kubik-pēdu. Ļoti nccciga starpi-
ba Yq colla starp rcinlandeešu un kreevu pē-
du iztaisa tā tad 6 pēdu malkas asi par 20
kreevu kubik-pēdam leelakn un ja skaita, ka
dažkārt C pēdu kubikass maksā 10—11 rbļ.,
tad ļoti jaecvēro, vaj 6 pēdu ass pēc renlan-
dtKJŠu vaj kreevu mēro rēķinātā, jo par rcin-

landcesu asi var veftelu rubli vilirak muk-
šot; nekā par kreevu asi, jo katra' kubik-
pēda maksā tad 5 kap un pinnīt ass par pē-
dējo loclaka pa 20 kub k-pēdim (20X5=1
rhfc)

Kad mēs ziuam, ka kādā vidu veen a

fioptiņ-pēdas kubik-ase malkas
maksā 8 rubļi, tod varam aprēķināt
peciņ, seš-pēdas kubik asos vērtību šādā vīze:

Kad 1 scptip-pēdas kubik-asc jeb 343

kubik pēdas maksā 8 rubļi, tad
1 kubik-pēda maksā 343. daļu no 8 rnbļeem
jeb 2,33 kap. (jeb kurmērt 2Va kap.) Tā ka
nuveenai bcb- pēdas knbik-asei
ir 213 kubik-pēda, tad šādai asci vajadzē-
tu mak s a t 5 rubļi un 4 kap.
Ņemsim vēl kādu pecmērn un izrēķināsim,
cik var maksat par tādu „asi", kas 8 pēdas
augsta un 8 pēdas gtffā, bet tikai 2*4 pēd.
plata, kad veena scptiy - p ēd as

kubi k-aeo maksā 15 rnb ļ u. Ari

teit mums gluži tāpat papreckšu jaaprēļcina



48

treena kubik-pēdas cena septiņ-pēdas kubik-
asē. To izdara tādā vīzē, ka šīs septiņ-pēdas
kubik-ases conu (15 rubļu) dala caur viņas
knbik-pēdu daudzumu (343). Kad nu tāda
vīzē ir izzināts, ka 1 kubik-pēda šinī gadīju-
ma maksā 4,373 kup. (jeb kurmet 4 1

/a kap.),
t'ftd varam caur veenkāršu reizināšanu aprē-
ķināt 8 pēdas augstās, 8 pēd. gaļ’ās un

pēdas platās asēs cenu. Tā ka šādā asē ir
I49M> kubik-pēdas, tad iznāk, ka par viņu
var maksat 6 rubļi 5 kap.

Cik Visai svarigi šādi aprēķini, rāda kāds
piedzīvojums: Kur nekur vairaksolišanā bi-

ja kāds cilvēks nopircis gabalu malkas me-

žā un par to samaksājis gandrīz 800 rubļu.
Kad nauda bija samaksata, pircējs sāka me-

žu jo smalki apsvērt un nu izrādijās, ka ne-

kādā. vīzē tur nevarēs izcirst 130 līdz 140

Beptiņ-pēdas kubiknsu, kā bija cerējis, bet
daudz mazak. Tā ka tanī pašā laikā malkas

cena šinī vidū atkrita uz 7 rbļ. par septiņ-
pēdas kubik-asi (celma nauda), tad zaude-

j‘ums izrādijās nenovēršams. Bar 7 Vi rubli
un 8 rubļi septiņ-pēdas kubik-asē vēl būtu
iznākusi kāda peļņa, vaj ir vismaz sava nau-

da, bet tādu cenu nevecns nedeva. Te meža

pircējs sāka veenu seš-pēdas kubik-asi izso-

lit par 5 un 5% rubli un pircēju netrūka.

.Viņš itin ātri pārdeva visu malku un netik-

veen nekā nezaudēja, bet ari vēl pelni ja.
Malkas pircēji nesaprata, ka par seš pēdas
Icubik-asi 5 un sķ£ rubļi maksājot, viņeem
malka iznāca dārgāk, kā kad viņi būtu 7V2
rubļi par septiņpēdas kubik-asi maksājuši.

Beidzot vēl janorāda, ka par 2 1/* un 2 pē-
du platu asi arvcenu varēs drusku vairak

maksat, nekā iznāk pēc šeit minēta aprēķina.
Tā kā tada malka ir īsa, tad malkas leetota-
jam par viņas sazāģēšanu būs mazak izde-

vumu, nekā kad viņš būtu pircis 7 pēdas ga-

fus klučus. Ari jaeevēro, ka jo emalkaki
malka saskaldita un jo gafakas tās pagales,
ka tad malka jnpērk jo lētāki, tādēļ ka tad
daudz tukšu starpn malkas asē. Turpretim
jo īsaka malka nn resnāki kulei, jo dārgāki
tāda ass par kubik-pēdu samaksajaroa, tādēļ
ka tad mazak starpeaurumu.

Kā izpalīdzetees malkas trūkumi.
Malkas trūkums dažūs Latvijas apvidos

jau pirms kaja un bēguļu laikeem bija ass.

Pēc atgreešanās dzimtenē tas nebūs mazaks,
jo kā zināms patērējis ļoti daudz koku
materiala. Pēdējos gados pirms kara šur

tur Kurzmē pee kuļmašinam un Vidzemē
ari raazakos rūpneecibas uzņēmumos jau lee-
toja zemes malku kūdru, bet nevarēja
būt ne runas par to, ka Šce kurināmā krā-
jumi būtu ņemti jau peenācigi plašā izman-

.tošanā. Trūka uzņēmēju, kas izloetotn leet-

pratibu un kapitālu. Pēc atgreešanās dzim-

tonē jaķeras visnotaļ poo ša kurināmā izlee-
tošunas. Kūdras apgabalu visā Latvija ir

leels daudzums, pee tam dažkārt ar īsti tei-
camām īpašibam. Kā Ligas politechnika saa

vos zinātniskos izmeklējumos pecTādijusi,
daudzu kūdras slāņu vērtība poelldzinama
labu brūno ogļu vērtibai. Pec kūdras pilnas
vērtības sasneegšanas izleeto sevišķu sagata-
vojumu smalcināšanu un presēšanu, kas

panākams ar īpašām mašinam. Bet mazakām

acumirkļa vajadzibam var īsti labi iztikt ar

veenkāršu rakšanu, leeta ir ze-

mes malkas pamātiga izžāvešana. Tāpēc, ja
kūdru rok attāļak no mājam, jaceļ pajumte,
4air izžāvēto materiālu uzglabāt līdz pārve-
šanai mājup.

Lejakās veetās zemes malkai peājancas
vairak nedegošu vcelu, ja tur no plūdeem
peesērē nrveenu jaunas zemes kārtas. Labak

jgrcest kūdru tīreļos, kuj-us pļāvām vaj lau-

keem bez ļoti leeleem apsusināšanas izdevu-

meem nevar izleetot. Virsējo kārtu, kas vēl
*naz pārvērtusees, var izleetot pakaišos. Jo

tumšākā krāsa zemes malkai tīreļos, jo ta

labaka kurināšanai.
Pee žāvēšanas un pārveetošanas, no kū-

dras rodas daudz birzumn (smalkumu), kas
kurināšanai mazvērtīgi, jo prasa leelaku
malkas čokuru vaj pecdevu. Tos noder iz-

lectot kaišeem vaj klaju ateju veetu dezi ifi-

cešanai. - *
„

Malkas kurināmā vērtiba.

Katra svara veeniba malkas kurinot izdod
zināmu daudzumu siltuma. Bet nav gandrīz
nekāda starpība starp dažado koku malku.
Tomēr p;.;-asti jau malku neaprēķina pēc
svara, bet mēra, un tad iznāk starpība deez-

gan prāva. Ja skaidra ogļu veela dod 100

•siltuma veenibaa, tad salīdzinot dod:

koka ogles . . . 96, tērzs un kļava. , 23,
akmeņu ogles . . 77, preede 20,
kūdra 35, egle 19,
ozols (malkā) . , 20» leepa 18,
osis un vīksna

. 2', apse 14.

Ja malka zaļa, tad viņa satura ap 60%
ūdens, un tas ļoti mazina kurināmo spēku.
Izžūdama ntalka zaudē ap 40% ūdens. Tam-

dēļ ļoti leela nozīme malkas šķūnim. Žaga-
recm ir tikai apm. trešā līdz peektā daļa no

malkas vērtibas. Japeemin, ka parastās krās-

nīs kurinot vajadzigs tikdaudz gaisa, ka ap
*50% no siltuma izeet pa skursteni bez kāda
labuma. Daudzi veltīgi tērē malku, uzturē-

dami apakš katla arvcenu leelu uguni, kam-

dēļ plīts krāsni pee bāž gluži pilnu. Jā ūdens
sācis vāritees, tad ari itin maza uguns pee-
jtura vārīšanos, bet jazin, ka ari visleelaki

Uguns to nespēj sasildīt kārstāku ne pa vēc-

inu pašu grādu.



Daži arstaeeciski padomi.

Skabargu izvilkšana. Skabar-

gas vccta jaapsmērē ar skaidru darvu un

jaapseen ar tīru lupatiņu. Pēc 15—20 minū-

tēm sāpes būs aprimušas un skubarga tik-

tāļ iznākusi uz āru, ka ta būs izvelkama.
Leetojama ari šāds līdzeklis: ap vāti apleck
sakaltas svaigas balansu lapas un apseen
ar tīru lupatiņu. Kad pirmās lapas apvītu-
šas, tad tās apmaina pret svaigām.

Asins tecēšana no deguna.
Jasajauc vcenadā daudzumā auksts ūdens ar

etiķi un šis maisijuins jaeevelk degunā. Ne-
vajag galvu leekt uz zemi un degunu šņaukt.
Pee stipras asins tecēšanas jaleek auksti

kompresi uz pakausi, pecri un deguna augš-
galu; vajag pacelt tās puses roku, pa kuļ*u
nāsi asinis tek, bet ar otru roku nāsis ja-
aizspeož ceeti.

Aizrīšanās. Aizrijotces ar mīksteem

preekšmeteem vaj augļu kauliņeem, vajaga
mēģināt nos ar pirksteera izvilkt, aizspeežot
slimam ar veenu roku degunu; ja tas neiz-
nāk, tad jamēģina dabūt ārā ar vemšanu, ku-

tinot rīkles galu. Ja preekšmets atrodas ļoti
dziļi, tad viņu vajag dzīt vēl dziļāk, ēdot
stipri saeļļotu beezputru, maizes mīkstumu,
dzerot daudz ūdens vaj peena. Ja adata vaj
cits ass preekšmets norīti kuņģī, japaleek il-

gāks laiks gultā un jaeeņem koka vaj pro-
vansas eļļa. Tādūs apstākļos norītais preekš-
mets pēc kāda laika iznāk ārā.

Asinssērga (dizentērija). Bī-

stama slimiba. Par ārsta palīdzibu jagādā
visādā ziņā. Bet līdz viņa atnākšanai sasirJ

gnsajam jaeeņem I—lV2 karotes kastoru

(rīcinaa) eļļas. Ja vēderā jūtamas sāpes, tad

uz ta jaleek karsti apseenamee. Ja spēki zūd,
tad jadod silts sarkanais vīns vaj tēja ar ru-

mu, vaj ari konjaks pa ēdamai karotei ik pa
2—3 stundām.

Varžacis. Jaņem tējkarote darvas, tik-

pat daudz brūnā cukura un karote sagrūsta
ealpetera; viss jasajauc kopā un jasasilda
un, kamēr vēl maisijums silts, japārsmērē ar

yiņu plāna ādiņa plākstera veidā, japārseen
ar to varžacis un jaļauj stāvot apsoetām tā

kādas pāris deenas.

Deguma brūces. Jaapleek ar polekām
zeepom un auksteem komprešecm (ūdens).

Kad sāpēs aprimuSns, tad tulznas japārduf
un jaiztecina no viņām stila, pee tam jaap-
leck apsecnasmis ar kaļķa smēri, kūpi pa-
gatavo šā: Ņem kokeļļu, vaj ari provans-
eļļu, sakuļina ar tikpat daudz kaļķundeņa- —

un tā iznāk smēre/Lai ļ>eem. pirksti dzīdami
n osaaustu kopā, starpā jaeeleek drusku va-

tes.

Saļriftp s a n ā a. Ar driģe n c m :

ceļas sausa mute uu rīkle, stipras slāpes, ne-

lāga sirds, nāk vēmeens, ļoti sausa āda,
muldēšana, ļoti ātrs pulss un izplētušees re-

dzokļi. Jadod vemjamās un caurejas zāles.
,Ia mānāms iņecgaimiras,’ 1 gurdenum- im

sirds darbibas pavājināšanās, rad jadod ka-

fija, vīns, jalcek pee kāju ikreern sinepju
plāk.steris un jalaista galva ar aukstu ūdeni.
Ar sēuem : Vēmeens, caureja, nogurums,

slabenums, drudzis. Jadod: vemjamās un

caurejas zāles, jalecto klistirs. da spēki mazi-

nas, jadod ūdens, vīns, ki;rsta melna kafija,
baldrijana piles. Ja sākās muldēšanu un

krampji auksti kompresi pee galvas. Pret
vemšanu līdz norīt ledus gabaliņu un si-

nepju plāksteris uz krūšu bedrites; no skā-
buma jaatturas. Ar desuģifti: Žuau-
dzejs un sāpes pakrūtē, vemšana, nelāga
sirds, izplētušies acu graudi. Līdzekļi: vem-

jamās zāies, melna kafija; dzert linsēklu

novārijumu ar rieinus eļļu. Limonāde ar vī-

nu ari d« rigi. Meesas eeberzet ar etiķi. Ar

arzqu ik u : Stipras sāpes pakrūtē, vē-

mccnu, caureja (dažreiz ar asinim), slabe-

nuras, spoki zūd. Jadod vemjamus zāles, ja-
dzej- peena un olbaltuma maisi jums. Vai-
dot ari grauzdētu magnēziju ar karoti ūdens
ik pa s—lo minūtēm. Klistiru ar koktļļu.
Sargatees no skābumeem.

Katrā saģiftešanās gadi jumā meklet āi «ta

palīdzību.
Difterija. Gļ-ūta, ļoti lipiga slimiba.

Vispirms slimiba aizņem rīkli, vēlāk ari de-

gunu. Netīri dzelteni izsitumi uz gļotādiņas.
Tāļak uznāk ari elpas apgrūtinājumi. Vis-
beežaki si slimiba uzkrīt bērneem, bet ta ne-

taupa ari peeaugušus. Slimībai var sekot

vispārīga saģiftešanās. Mājas līdzekļi pee
šās slimibas neko nelīdz, jo ātrāki ķeras pēc
ārsta palīdzibas, jo labak. Difterija pote ir

labakais dzeedinamais līdzeklis.

Ārstneecibas stādi.

■ Eauksaimneeku vēriba jagrccž ari uz ārst-

ceecibas stādu eevērošanUj kopšanu un izlee-

to&anu. Pēdejee kaya gadi ārkārtējā mērā

Sadārdzinājuši ari apteeku zāļu cenas; bez

tam pulka zāļu pavisam aptrūcis, tādēļ ka

eevediuni no ārzeirtem, no kurccnes pa gal-
venai teesai šīs zāles nāca, daudzējādā ziņā
apstājusnea un traucēti. Tādēļ beidzami lai-
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kā laisti klajā daudzi uzaicina jumi, ķerfees
pašeem pee ārstneeribas stādu kopšanas uu

ecvākšanas. Mūsu dzimtene deezgau bagata
šādeem stādeein. Vajag tik tos pazīt un ee-

vērot. Sarīkoti beidzamā laikā ari dažadi
kurai, peein. Terhatā, kur sncegtas pamācī-
bas par ārstneezibas st.adu eevākšam». .laee
vēro ari tas, ka zāļu izgatavošanas zinātnē
pastāv uzskats, ka visnoderīgākā® zāles kaila
apgabala eedzivotajeem ir taisni tās, kas au-

gušas pašu . nē, bet ne no fnloenes eēvestas.
Bez tam izradtjoes, ka mūsu dzimtenē augu-
šās zāles dažas teeŠum atzītas nrstneeciskā

ziņā pārākās, nekā no āreencs nevestās. Tā
pcem. no melnajam papardēm atzītas kā vis-

vērtīgākā-* tās, kas aug Vidzemē, Valmeeras
apkārtne.

Tc uzskaitīsim galvenāko®, pa zīstanuik«>s

no' mūsu ārstiictcibas stadeeni, atzīmējot ari

viņu leetošanu.

Vispirms minams b a 1 d r i j aus, ilgga-
dējs lakstu augs, kuņa /.«mies stumbrs nr

sānsaknein pastāv vairak gadus vee.ns, no

kupa ņavasarcem izaug jaunas lapas un

stublājs. Pee mums viņš aug pa krūmeem,
gar mežmalām, miklās pļams un muklainas
upmalēs. Arstneeeiba leeto saknes, kas ja-
eevāķ rudenī. Izvilktās saknes janogreež pee
atada celma, janomazgā aukstā ūdenī un

jaizžāvē ēuā. Pazīstamā baUlrijana smarža

ceļas tikai tad, kad sakritis jau Žūst, • svai-

gas tikko izraktas saknes nesmaržo. Žāvējot,
jasargā no kaķeem, klipus baldrijana smarša

ļoti peevelk. Baldrijana sakni un viņus pre-
parātus leeto pee dažādām nervu slimībām,
ari pret krampjoern un histēriju; viņš at-

stāj ari patīkamu eespaidu uz gremojatneom
organeern un eerosina sirdsdarbību; viņu
leeto ari pret vemšanu un kā cērmju zāles.
Ecvāktās baldrijana saknes varētu pārdot
pudoom, tik daudz viņām būtu noņēmēju.

Kā labako līdzekli pret bantes tārpu un

ari cērmēm skaita jau augšā minēto m e I -

no papardi (Aspidium Fili* mas Sv ).
Ta ?g pee rnums ēnainās un painitrās ntig-
tenēs. To vislabaki pazīt no viņas lafūoT, jo
tās sakopotas virs celma piltuves (ti ra)
veidā. Arstnoecibas vajadzibam ņemamas
saknes. Eevācamas viņas rudenī, sākot, nr

zeptembra mēnesi. Saknei pee izžnvešanas

lūzumā vajag būt dzeltonj zaļa krāsā, bet
nevis brūnā. Kreevijā šo sakui īpatēfē ap
2000 pudu gadā.

B ē r.z a pumpurus leeto pret kuņ&a
kataru un klepu, bērza lapas

pīet reimatismu, podagru un ūdens kaiti.

Ki Osainā sūna, tā sauktā Islandes
«tina, pazīstama tautā kā līdzeklis pret di-

!•>»». Eet arumā vasai ā tā ka aug. Jano-

lira no zemeni un gružoem.
Ki)mo I i š u zcedus, kufus leeto dažā-

dās ārstneoeihas tējās, apteckas pērk leelos
vairumos Zeedu galviņas, kas pa nakti uz-

žoedtjožas, rītos janolasa un jaizžāvē.

Driģene j«»l» trakumā ābols (Petura
Sframoniiiin). loti ftiitigs alū ls. Zeov . un

lapas dur ārstneeribas lidzekļeem. Bez ārsta

atļaujas nedrīkst leetot. Izžāvētas lapas un

sēkliņas varolu pārdot.
I) u e v ko u i ņ š

,
ko audzē becži dārzos,

iumlui kā līdzeklis svīšanai un ārēji leeto

vannas sagatavojot. .luJija un augustā eevā-

oaiui kiūnia zeedi.

1* i p a rīn ū t ra. Arstneeeiba dorigas la-

pas ar viseem Kātiņēcm. Janogreež preeks
zeedesannš līdz pat zemei; jasaseen slotiņās
un japakaj" uz auklnm vaj kārtīm pakrēslī,
kur vējš velk cauri;* sis stāds tiktu pirkts
ļpeln daudzumā, tā ka uz preekšu to doretu

audzināt vaj pilnus dārzus. Tikai jaeegādā
īstas sugas stādi, ko var pazīt., kad mute

ceņem un jūt mēli it kā aukstu paloekam.
Beņfcerute (Digitalis purpurea). </if-

tigs stāds, atrodams lapu mežos un teek ari

amizēts dārzos. Zeedi purpura sarkani, oekš-

pnsē tmnseem pnnktcem. Arstneeeiba devī-

gās lapas, kas jncevāc un ātri veen jaizžāvē
zeedu laikā jūlijā un augusta mēnešos,

fja stāda lapās atrunas digitalins, kūpi Tce-

to sirds slimību ārstēšanai. Protams, «ie

stāds‘leetojauiš tikai ar ārstu ziņu.

Bnt i It cll aj u jel» m i 1 tni a j n lapas.
Smiltenaji uug smilts zeme uu skuju me-

žos gludām, zaļām lopiņam, kas līdzīga®
br.iklemijoern, tikai ir pee kātiņa šaurakas

par brūklenāju lāpām un zeod tārti baltoem

zoedeem, saldenas, nriiltapas, sarkanas ogas.

laipas ce\ nemīlas vasaras mēnešos jauo-
hrauka no kātiņeem un labi jaizžāvē.

Ver m e ! es tautā sen pazīstamas un vi-

sur sastopārrlas Lapu® un zeedi noder pret
sliktu sagremošanu, vēdergraizēm, «1.. tu

ēstgribu un aizdanibejfttitUCm.
Bebrā kārk 1 i s. Rtigve.idigs stāds nt*

resalknnu garšu. Aug krūmīm un gar akme-

ņu kaii NT o zcedecm pagatavo tēju pret

klepu ri.. .e la kutarecm. Leeto ari auga

stīgas
Pam n š u jeb vāla n d u lapas, lautā

labi pazīstams, jo sen le.etot.as tautas arst-

noeeibā pret tūsku, kadē.ļ tās sauc ari par

tūsku lap.nn. Aug mālainos, kaļķainos tīru-

mos, cejmdās un gjavns. Arstneeeiba leeto

tapas, kas plūcamas visu vaßnru. Jaizžāvē

»anrvējā.
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Pn plači. Aug ūdenī. Lapas noder pret
plaušu slimiham un kuņģra kaitēm.

Staipekņi tLv< odium), ari lāču sū-
na saukta. 1ievācami jaiijā un augustā. Lē-
nam janogreež un jarauga. lai dzeltonee pn-
tekliši neizput. Eegūtaie pulvers jaecber
«retos maisiņos. Ģim Lultdzclteuam pulve-
ra? ir ta savadiba, ka ūdens to nevar sasla-

pi t. Tas ir bez kādas smaffcas un garšas.
Viņu leeto pee ārstueeeisko piļu apviļaša-
na-, pee zīdaino bērnu izsutumu apkaisiša-
nas, pee zibeņveidigu apgaismojumu sarīko-
šanas itros u.c.

Deviņvīru spēks saules rvc-

cc
, pazīstams stāds, ,

dzeltcneom zeodoom,
kas tik vecnu drenu ir atplētušees. Zeedus
leeto pret angļu slimihu.

Kadiķa ogas pazīstamas kā stiprs mī-
zalu dzīšanas līdzeklis; no tām izgatavo ari

kadiķu degvīnu un eļļu; nomērcejumus no

sasmalcinātu koka zareem un saknēm leeto
kā tēju krūšu un reimatisma slimībās.

Varētu aizrādīt vēl uz dažadiern ārstue.e-
vešanu, tad līdz šim pastāvēja pārleociba, ka
leeto dzeedneeeiha, sevišķi tautas ārstnec-
eibā. Tā «•vu mizu leeto pret magas slimi-
bam, loepu zcedus pret klepu, kataru,
sliktu sagremošanu un kā svīšanas līdzekli,
ozola mizu ārēji vāšu un ccvuiiiojumti
skalošanai, pīlādžu ogas pret caureju,
zustreņu ogas pret podagru un ūdens kai-

ti, zemeņu tēju pret podagru, dzelteno
kaiti u. t. t.

Kas zīmējas uz ārstneecibas stādu kulti-
vēšanu, tad līdz šim pastāvēja parieeieba, ka’
dažadeē kultivetee Augi, kā pce.m. peņģeru-
te, baltas driģenes u. c. satura ma/ak vaj

pavisam nekādu alkoloidu, nekā brīvā augo-

*eo.. Ar izmēģinajumecm tagad turpretim
poerādits. ka ar uzmanīgu kultivēšanu un

augam peemērotu zemi un mēslošanu alka- ,
loidn saturs var tikt pavairots, pec knm le ••

lai o eespaidu še dara zuperfosfati un elā-

ptdia.

Daži leetderigl padomi saimuceciba.

Dcegs gandrīz nepārraujams, ja to 12
stundas tura aluna kausējumā un tad to iz-

kaltē.

Eesaušušu stikla korķi atsvabina pudeles
kaklu ar degošu sērkociņu sasildot.

Melnu pavrdccnn veegli. adatā eevērt, ņa-
vedeenu turot virs baltas drēbes un baltu

pavcdeenu virs melnas drēbes..

Zīmuļa rakstus vaj zīmējumus var padarit
nenodzēšamus, ja tos apsmērē ar saldu pee-
nu vaj plānu gumijas kausējumu.

Patruļas naglas veeglaki kokā eedzena-

mas, nekā gluži smcilas.

Ja samalta kafija ir neviltota, tad ta kā-
du laiciņu peld vīts ūdens un ūdeni maz krā-
so; bet ja ta sajaukta ar cigoriņeem, tad ta

ātri nogrimst un ūdeni nokrāso brūnu.
Koku var padarit nesadedzināmu, ja to ap-

smērē ar jūras sāls, vitriola un aluna kausē-
jumu.

Uguns uzlcofmešanai pceteek ar reeksta
leelumā peemestu kolofonija gabaliņu.

Mīkstus gurķus var padarit atkal ecētus,
ja traukā eeloek drusku divkāršogļskābo na-

trorni.

Ja pavasarī mājas saimneecibā uzglabāja-
mos kartupeļus tura 10 stundas ūdenī ar

2% sērskābi, tad tec nedīgst
Raksts uz metālā: aprakstaraū voeta . ja-

aptedūa ar vasku, kupā ar asu grifeli jāce-
raksta vēlamais rakstP, kūja eegravejumā
tad jāeetecina 50 daļu stipras zalpeterskābee

un 5 daļu sālsskābes maisījums. Pēc apm. I

stundām vasks janoņem un jnnoroazgi.
Lai naglas laukā, setus un citur pasargatu

no rūsēšanas, tad tas prceks leetošanas jimo-
dedzina sarkanas un tad jaeemef. auksta lin-
c|ļa.

Glāzi var r pstradat ar vīli, fcuj\i edikta
stipra nu troņu sarma un tad robusta asās
smiltīs. Glāzi var urbt ar tērauda urbi. kuj-a
pāls ecmērkts 1 daļas kampara un !r daļu
terpentinel’ kausējumā. Glāzi var greost
ar parastam šķērēm, bet zem ūdens.

Asiņošanu loolakds bevainojumēs var pa-
rasti tūliņ apturēt, ja tip trem uzleek karsta
ūdeņa apsējumus.

7 pileeni Strophnntus, 3 reiz docnā ledoti,
radot reehumn pret viteeru roibrnošecm dzē-
rceneem.

Eeaugušus gredzenus var veegli novilkt,
ja atteecigo pirkstu no pirksta gala līdz gre-
dzenam ceeši notin, pēc apm. 5 minūtēm tinu-
mu noņem un roku tura 5 minūtes uz augšu
paceltu; Pēc veon reizeja atkārtojuma gre-
dzens būs veegli novelkams.

GrCežami tērāuda rīki nekad nav turami
vadā ve< tā. kur tos saule var apspīdēt, jo
caur to tce pazaudē savu aßumu un cectumu.

Lai īstus dārgakmeņus izšķirtu no glāžu
pakaļdarinajuraocm, vnjadzigs ar aluminiju
tos paberzēt; pec glāzes tas atstās vāji spī-
došas zīmes, turpretim pee dimanta nekādas.

Sīpolu smaku nodzīt no ēdamām ledum
var, tās noberzējot ar sali.

4*
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Puķes 2 nedeļas svaigas var uzturot, ja
tām ktru deenu peelej svaigu ūdeni un tajā
eemet drusku Cili zalpetcra; tāpat ari, ja
puķes pa nakti tā eeleek svaigā ūdenī, ka

tas viņas pagalam apklāj.

Sinepu plāksteris, kiifani peeleek klāt ol-
baltumu, velk labi, lx?t neuzvelk nekādu

culku.

Ja papiru apraksta ar plānu sērskābi, tad
raksts, nav saredzams; bet tad pār lampu
turēts tas parādas melnā krāsā.

Ja ncaprakstitu papiru apsmērē ar svec-

Btii un tad papīru sadedzina, tad tauku sma-

ka būs jo stiprākā, jo leelakā mērā notikusi
sveesta viltošana. Dabisks sveests pee šādas
papira sadedzināšanas izdod patīkamu smar-

žu.

Saleekušos kukņas dēļus noloek 24 stun-
das guļā stāvoklī starp divām mitrām drē-
bēm.

Kā labs mušu nāveklis der 1 smalki sa-

grūstas melno piparu daļas un 2 daļu sa-

smalcināta brūnā cukura maisījums, kas ar

peenu atšķidrinams.

Lai līmētas lgetas ūdenī neatšķirtos, tās

jaapsmērē ar formalinu.

Sabeezejusi tinte vislabāk atšķaidama ar

etiķi.
Zuša asinis ir bīstamākais nāveklis, ja tās

pa kādu eevainojmnu nonāk cilvēku asinīs.

Ģi fcifts ir bīstamaka nekā bīstamāko cusku

Pctrolejas ugunsgrēki apslāpē, mi tikai
ai* stipru smilšu vaj pelnu apklājumu.

Ābolus vcogli nomizot, kad tos eeleek vee-

nu min uti karstā ūdeni.

lerūsējušas skrūves veegli atsvabināt, kad

uzlej dažus pilceuus t« . pentiii- vaj kreozin-
elļas un padauzā. Gluži grūtos gadijumos
jnizleeto vēl karstums.

Nokrituši jumta ķoe&eļi, nogludināti, ir

ļoti labas galodas nažu uznsinašanai.

l.nbakn vēstuļu ai/taisiŠanas smēre ir olas
baltums, kūpi pat ar tvaika palldzibu nav

eespējams atiueekšķet.
Par stipri sasālitus ēdeenus var padarīt

saldākus, kad tajos eeleek tīru posu

(svami), kuru izmazgātu var vēl turpmāk
lcetot.

Zalpeterskābi uzpilinot uz tērauda, pēdē-
jo pārvērš pilnīgi melnā krāsā, kamēr dzelzs
no tās pceņeni tikai eepeleku krāsu.

Lai porcelānu padaritu stiprāku, tas ja-
vāra 2 stunda» parastā sārmā.

I.ai | 'roleja degtu lēni un pee tam to-

mēr gaiši, pee katra stopa japeclej klāt 4

gr. terpentineļļas un japeeleek 2 gr. kampa-
ra.

Lampās dakti zemu noskrūvējot neaiztau-

pa neko no eļļas, bet gan ar to sabojā ap-
kārtējo gaisu.

Logus eeleek<>t ceeši var nostiprināt pret
gaisa oaurvilkšanu, kad malas apsmērē ar

Arabijas gumiju un tad pee tām peespoež
kokvilnas strēmeles.

V*

Oažadu tautu tautiskee ēdeeni.

Ajo blanko (Spānijā). 8 līdz 10 saldas
mandeles un veenu ķiploku sagrūž smalki

un peepilinot olivu eļļu samīca par miklu.
Pee šīs mīklas bļodā maisot peelej pamazam
1 stopu svaiga ūdens, peeleek mazos gabali-
ņos sagreestu baltmaizi, kā ari drusku sāls

un piparu. Zupu leek aukstu uz galda.
Alus kartupeli (Minclienē). 3 pudeles ne

rūgta, bet stipra alus, kuj*ā eeleek ar vircu

nelķem pcebčstus sīpolus, kā ari piparos un

sāli, leek uz uguns uzvāritees. Tad eemet

karstajā alū mīksti novāritus un Šķēlēs sa-

grecstus kartupeļus, peeleek 2 ēdamās ka-
rotes sveesta, pēc kam vārījumam apsegtam
leek vēl dažas minūtes nostāvetees.

Banoks (Skotijā). No vidēji smalkeem au-

zu miltoem, auksta ūdens un drusku sāls pa-
gatavo ccetu mīklu, kuru cik drīz veen ee-

spējams izmīca. Tad to sarullē ar nūdeļu ko-
ku par plāneem npaļeem plācenišeem, apakl-
tases leelnmā, leek šos plācenišua sausus uz

pannas, kur tos apcepj uz ātras uguns, vee-

nu un otru pusi. Beidzot viņus eeleek karstā
krāsni, kur tee sacepjas ceeti un kraukšaini.

Bigos (Polijā). Uzvāra vajadzigo daudzu-
mu skābeņu, tad tām peemct klāt mazeero

gabaliņeem 6agreestus ābojus, sālitus gur-

dus, ceptu tauku cūkas gaļu, kā ari šķēlitēs
tiagreestu nežāvētu poļu ķiploku desu un

drusku vārita šķiņķa- Visam tam leek vēl

labu pusstundas laiku kopā šmoretees.

Bitta (Ungārijā). 1 mārc. 'kveešu miltu,
1 stopu peena un 2 olas sajauc kopā ar drus-
ku sāls. Tad visu šo jaukumu saleek uz

sveestu pārsmereta jdeķa, apslacina virspusi
ar izkausētu sveestu un tad bittu izcepj uz

lēnas uguns. Izceptu to vēl apsmērē ar svee-

stu.

Boršči (Krcevijā). Sagatavo spēcīgu gaļas
zupu. Tad ņem deenu eepreeks -''kritās bee-
teft, sakapā tās smalkas, eeleek katlā, pār-

52



lej pār tām stopu gaļas zupas un lad uzvāra.
Tagad sarīvē veenu nevārītu bceti, uzlej tai

tasi etiķa, izlaiž šķidrumu caur seetiņu,
eeloj to terinē, peeleek klāt 3 karotes krē-
juma un tad to sajauc ar pārējo vārījumu.

Kaldo (Spānijā). Kopā sajauc un tad da
žas stundas vāra veenu gabalu svaigas un

veenu žāvētas cūkas gaļas ar smalki sagree-
steein kāposteem, kartupeļeem, bcetem un

pupam.

Dedefe (Ungārijā). lVļ mārc. tīri izmaz-
gātu birzu putraimu vāra ar l’j stopa sā-
lita ūdeņa pnstāvigi maisot tik ilgi, kamēr
putra sabeez tik ceeta, ka karote tajā paleek
stāvam. No šis putras iztaisa klimpiņas, ku-

rām leek atdzist un tad tās saleek bļodā. Pa
tam izkausētas (> lotes cūkas tauku, kuj-eem
peeleek Vz tasi krējuma un tad šo mērci pār-
lej pār klimpiņam. Tam visam vēl pārkaisa
pāri sāļainu virumu un tad visu samaisa.

Skāba putra (Kurzemē). Izvāra meežu put-
raimu putru, eelej to traukā, tad peelej tajā
rūgušpecnu un leek tai pāris deenas stāvēt,
lad putrā vēl eelej peenu un skābu krēju-
mu. Vidzemē šo putru tik ilgi neraudzē, bet
ēd šo ēdu neskābušu.

Skābais teļu cirksnis (Bavārijā). Uzvāra
teļu kājas pusūdenī, pusetiķī, peeleekot klāt
dažus piparu graudus un paegļn ogas, sa-

grcestus burkānus, veenu lozbera lapu un
drusku natrona, kā ari kartupeļus.

Gurgeta (Serbijā). Mazeem ķirbišeem no-

grcež abus galus un izņem sēklas. Tad tos

peepilda ar jēra gaļu, pnsizvāritu rīsu, kā
ari da/adām sasmalcinātām vircēm, papriku,
sāli, eeviļā tos mīklā un tad cepj karstā eļļā
gaišbrūnus. Pa tam uzvārita gaļas zupa ar

2—3 smalki sagreesteem sīpoleem, 1 naža

galu papriku un drusku tomātu sulu. §aī
vārijumā pilditos ķirbišu9 galigi izvāra.

Kedgeree (Austrum-Indijā). 1 mārc. rīsa
vāra tik ilgi salainā ūdenī, kamēr ta9 kļūst
mīksts, bet vēl ir graudains, pēc kam nolej
ūdeni un pee uguns izsausina. Tad eeleek to

kopā ar 2 pilnigām karotēm sveesta, kā ari
% mārc. no ādas un asakām iztīrītas zivju
gaļas kastrolī, peeber vajadzigo sāli, sagrū-
stus baltos piparus, apmaisa visu tik ilgi,
kamēr tas gandrīz jau vāra9, tad noņem ka-
stroli no uguns nn vārījumam peemaisa vēl

"~4 olu šķidrumu. Kad ēdeens gatava, to
’ tūliņ cel galdā.

Kurabiedes (Greeķijā). 1 34 mārc. sakuļi-
nata sveesta sajauc ar tādu pasu vairumu
cukura, kā ari 3 mārc. smalkecm eauseem

kveesu miltecm par mīklu. Tad no si maisi-
juma iztaisa valnus-reeksta loeluma bumbi-
ņas, kuras saspeež plakanas un uzleek uz
bleķa pannas, kurai balts papirs palikts
apakšā. s4s bumbiņas cepj pee pamazas
uguns, jo viņām japaleek baltā krāsā. Tad
tās apkaisa ar cukuru.

Labskaus (Zeemeļ-Vācijā). Gaļas, zivju
un kartupeļu atleekas sagreež kopā ar sī-
poleem paleelos gabalos, eeleek kastrolī,
peemet sali un piparus, peelej etiķi un drus-
ku gaļas viruma un tad labi apklātu mzsutina.

Sausais zemes medneeks (§veicē). 8 mārc.
leellopu gaļas un pa 3 mārc. teļa gaļas un

cūkas speķa sakupa lubi smalki, sajauc kopā,
peemetot klāt ķimenes, piparus, sāli un drus-
ku sagreesta majorana un tad tā atstāj līdz
otrai deenai. lad tos eepib t leellopu zarnās,
saspeež desas drusku paplakanas un tad
žāvē 3 nedēļas. „Zemes medneekus" var ēst
nevāritus un ari uzvāritus.

Mahallebi (Turcijā). xf
t mārc. labnkā nsa

izinaz. ā, savara mīkstu 14 stopā ūdens, pēc
kam pēdējo nolej. Tad izlaiž rīsa ūdeni caur

drēbi, saiauc to labi kopā ar stopa krēju-
ma un ¥> mārc. sagrūsta un izsijātā cukura.
Tagad so raaisijumu uz palēnas uguns sa-

kuļina par recekļveidigu putru, noņem no

uguns un atvēsina maisot, tad to eepilda ma-

zās tasitēs un noleek pee malas pilniga- at-
vēsināšanai. Beidzot to apkaisa ar cukuru
un apslacina ar rožu ūdeni.

Polenta (Itālijā). 1 stopā vārošā sāļainā
ūdenī uz pannas vāra, pastāvīgi maisot, 2
mazas kafijas tases apmērā maisa miltu tik .
ilgi, kamēr visa masa vairs n līp pee pan-
nas un karotes. Gatavo polentu uzgāž uz

slapja dēļa. Labi izgatavotai tai pēc nedau-
dzām minūtēm vajag virspusē gluži sausai
būt.

Sape ("Frīzijā). Podu ar paniņam (Butter-
jnilch) nostāda tik ilgi vēsā veetā, kamēr pa-
niņu beezumi nogulušees apakšā un sulainās
daļas stāv virsū. Pēc tam nolej šķidro daļu
un beezumus ēd ar cukuru vaj sīrupu.
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Ēku būve.

Par ēku atjaunošanu eeņemtos apgabalos.

ķ.oti leehvs izdevumus pTasis bēguļu lauk-
saimneeku ēku atjaunošana, jo būves ma-

teriāli būs vajadzīgi leela daudzumā tec

būs gfūti sodabunami un ārkārtigi dārgi.
'lāpai leela vajadziba un ārkārtigi ieels pcc-
prasijums peo būv<>s nmatneekeem un būves
strādnoekeem; kur visus tos sadabūt?

Kamu par mērauklu peeņēmia foeštis no-

vērojumus un salīdzi.tujumua iz lauksaim-
neeku dzīves eokurtae un lauksaimneeku
ēku daudzumu iiu plašumu preokš viduvēji
lodās lauksairnnceka mājas. Zeinnoeka mā-
jas caurmēra leejamu var peeņemt uz 120

pūrveetam. Uz šāda zomiiceka zemes deelurua
sammcccibas bij parasti šāds ēku daudzums
un plašums.

1) Dzīvojamā māja 12 personām. Pieskai-
tot ēkas āra un eekšejos «nomaļus, preokš-,
namus, ķēķi nu dzīvojamās istabas, rēķinot
uz katra cilvēka caurmērā 4 kubikasis ēkas

oe tilpuma, dzīvojamas ēkas lecluins iznāk

48 kubikasis tilpuma; rēķinot ļoti mērenu

cenu 50 rbļ. par 1 kubikasi būtu 48 kubik-
asis ar 50 rbļ. 2,400 rbļ.

2) Klēts, lauku ražojumu un pārtikas
veelu uzglabušam*!, 2U kubikasu tilpuma,
rēķinot 25 rbļ. par kubikasi, 500 rbļ. vērtībā.

3) Vāgūzis, pcebūvets peo klēts, ratu un

zirgu lactu peclikšanai 20 kvadratasu lecis
rēķinot 20 rbļ. kvadrulasī būtu 400 rubļi
(ēkas ar gteestcem un grīdu esmu aprēķinā-
jis pēc kubikasu tilpuma, turpretim tādas
ēkas bez greeetcom, kā vāguzus, šķūņus,
pēc kvadratasim apbūvētas ēkas plašumā.)

4) Zirgu stalis, 4 darbazirgeem uti kume-

ļam katram ne mazak kā 50 kvadmtpēdns,
veeta ūdens kublam un baribas kastei 40—50
kvadrat pēdas (eeskaitot celiņu) zirgu staļ-
ļa (eeskaitot ēkas āraseemalns) -nevar būt
mazaks par 8 kvadrat jeb 12 kubik asim
ēkas tilpuma. Bēķinot 25 rbļ. par kubikasi
stala vērtiba ir ļoti mērena tikai 800 rbļ.

5) Oovu kūts 18 govslopeem eeskaitot
veenu vaislas bulli un divi audzināmos te-
ļus nevar būt mazaka par 36 kvadrat jeb 54

kubikasim tilpuma, rēķinot 25

asī = 1350 rbļ.
6) Lopubaribas šķūnis peebūvets pee gov-

ju kūta jeb zirgu staļa 23 lecllopcora, kat-

ram 7 kubikasis baribas = ĪGI kubikasi j,
jeb baribas šķūņa plašuma OOG asis kat-
ru'□ asa apbūvejumu rēķinot rbļ. ==

600 rbļ.
T) Sīko lopu kūtis 2 sivonumātem a 40kl

pēdas, 1 vaislas kuiļa 300 ))ēdas, G veon-

gadigeem vopreem ā 200 pēdas, G sivenēem
dažada vecuma katram ā lt)G pēd. ~ 2000
pēdas jeb 6H asis. Aitām eeskaitot jē-
rus =Ol asis telpas. Putneom: pīb-m
un vistam 2-J asis telpas. Kopigi prceka s k-

lopeem ur uutnoem 14 asis jeb 18 kubik
asis rēķinot uz 25 rbļ. "=» 450 rbļ.

8) Lauku šķūnis 120 pūrveetu plašai
saiiiinoecibai strādājot pēc X. lauku ziste-

mas nevar būt mazāks par 120H asu ēkas
apbūvēta plašuma, rēķinot 10 rbļ. par katru

apbūvēto ! . asi :i 10 rbļ. 1200 rbķ
Tāds bij lauksaimniecības ēku caurmēra

plašums un caurmēra dārgu*» jeb vērtība,
normālēs apstākļos preokš kapa. Bet

ļoti leelai daļai lauksuimuceku bij daudz
plašākas un dārgākos lauksaironoecibas
ēkas par 5o manu aprēķiuu< sevišķi teom

lauksairaneekeem, kup per savām saimneeci-
bam bij eerlkojuši atsevišķu kalpu jeb de-
putātā strādnoeku māju; eerlkojuši aaim-
neecibas ēkas, ūdcn3 vadus, un uzbūvē-

juši augļu, sakņu un jaunlaiku vajadzībām
peemērotus lcduapagrabus. Sazu mējot no

manis pecvcstos aprēķinu skaitļus, lauk
saimneeka ēku kopvērtība būtu 0297 r.

Pēc šāda aprēķina iznāk, ka uz katras pū-
raveotas zemueeku lauksaimncoku zemes uz

ēku vērtību gulstas 52 rbļ. Turpretim
pēc mana aprēķina un novērojumeem uz

sīkgrnntneeka zemes* gulstas ap 75 rl>ļ.* un

vēl leclaka naudas zuma uz vecnas pūra-
veetas.

Pecturotoes pce peevcstoem skaitļeem ir

eespēja aprēķināt Kurzemes laukaaimnecku
kopigo ēku vērtibu un zaudējumu loolumu,
kāda naudas zuma būtu zaudēta par izpostī-
tām lauksaimnceku ēkain. Un līdz ar to,
ja būs ccspējams zināt, cik un kādas ēka*
caur kuru ir nopostītas, tad ari būs ecspē-
jams aprēķināt cik leela naudas zuma būs

vajadzīga pee izpostīto lauksaimneecibas
ēku atjaunošanas. •' Pz.
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Sīkumi par daEadeem būves Jarbeem.

Zemes darbi. Veenas kubik ass (216 kubik pēdas) zemes iz-

rakšana un novietošana sāņus, paģēr vecglā zemē veenas dceuas

darbu, smagā māla setnē 2*/j decnas un akmeņainā zemē 41 /* deenas

darba veenam cilvēkam, rokot ne dziļāk, kā 0 pēdas.
Mūra darbi. Dzīvojamām ēkām taisa arējas scēnas divu ķeeģelu

beczumā, vaj pusotra ķeeģcļa beezumā ar starptelpu. Augšējo
stāvu taisa pusotra ķecģeļa beezumā ar starptelpu; ja ēka vairak

stāvu augsta, tad katrs apakšējais stāvs jataisa par pusķeeģeli bee-

zaks. Fundanientc, no zemes akmeņeem, jataisa par veenu pēdu
beezaka, kā apakšējais stāvs.

Preeks veenas kubikass laustu akmeņu mūra uzcet 1 1/« kubikass

akmeņu, 20 pūri dzēstu kaļķu un 142 kubikpēdas grants jeb 200 kubik-

pēdas kaļķu maisījuma. Grants fundamentei jaņetn pēc cespējai
asa un parupja, vislabaki upes grants.

Preekš 1 kubikass veenkārša, becza fundamentes mūra uzmū*

rešanas no lausteem akmeņeem, līdz ar kaļķu samaisišanu un ak-

meņu pecgādašanu no 10—-0 asu leela attāluma vajag 4•/* mūr«

neeka deenas un 4‘/2 algadža deenas.

Normālā leeluma ķeeģeļi 11 collu gafi, 6 1/« collu plati un

Vļt collu beczi, ecrčķinot s°/« brāķa, uzeet preekš veenas kvadrāt-

us mūra:

■/a ķeeģeļa beczara mūrim 169 Vcc
b

cb
1

,i i, M M

m i» »*
60 1

„

t» n i»
676

„

2 1/* n n ti
345

,i

3
M it ..

1014
„

1000 ķceģeļu ccmūrešanai vajadzigi 7 pūri kaļķu un 60 ku-

oikpēdas grants, jeb uz veenas kubikass mūra uzcel 150 kubikpēdas
kaļķu maisijuma. (Pee kaļķa maisijuma pagatavošanas arvccn ja-

*

ccvēro, ka pēc mūsu vairak leetojamā samēra rēķinot, no 1 kubik-

pēdas kaļķu un 2 kubikpēdam grants iznāk tikai 2*/* kubikpēdas
kaļķa maisijuma.) Caurmērā veens mūrneeks vecnā dccnā vai

samūrēt 700 keeģeļus fundamentē, 650 ķeeģeļus pagrabā ar cau-

rumecm un izmurejumeem, vaj 450 ķeeģeļus stāva mūros jeb, rē-

ķinot pēc kubikasim, preekš veenas kubikass ķeeģcļu mūra samū-

rešanas līdz ar ķeeģeļu peegādašanu no 10—20 asu leela atstatuma

an kaļķu samaisišanu vajag pirmajā slāvā 6 3/s mūrnccku decnas

un 8«/4 algadža deenas; uz katra augstaka nāk klāt Pļ» algadža
deenas uz katru kubikasi.

Preekš veenas kvadratass mūra seenas nopucešanas vajag
2—B kubikpēdas kaļķu maisijuma. Pucešanai jeb stukaturai

smalka grants, vislabāk ja to izsijā caur smalku seetu. Preekš
veenas kvadratass gludas seenas pūces, kopā ar kaļķa maisijuma
pagatavošanu vajag */» mūrneeka deenas un •/« algadža deenas.
Tādās veetās, kur jabaidas no ūdens izskalošanas, mūra pūcei
jaņem šāds maisījums: I d; ]j kaļķu, 1 daļa cementa un 4 daļas grants.
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Namdara darbi. Prcekš veenas kvadratass kaķe tas baļķu
•cena» uzeet 24 pēdas gap baļķi

10 colli resni baļķi 2 gabali
®

)» t» M 2*/j «»

®
n w »»

®
«•

Preekš veenas kvadratass fachverķa seenas vajag caurmērā

11/!l 1/! baļķa 24 pēd. gap. Vērbalķus dzīvojamām ēkām leck, kad

24 pēdas platas ,J /« collu resnus balķus
21

)f » f| M »

šaurākām telpām •/* »» „ „

Vērbalķu attālums veenam no otra Vfi— 4 pēdas.
Preekš veenas kvadratass grecstu vaj grīdas vajag ap'kantetu dēju

12 colli plati 24 pēdas gap V{i dēji
tn *>4 ‘2

»» »* »> » “ >t

N
»* >»

24
~ ~

2' 2
„

®
m m

24
~ m

•• n

Naglas. Vecnā pudā cceet:

2000 naglas 3 colli gaļas
1200

ļf
4

|ļ
800

„
5

„ ~

,

$9O
>»

6
»» »

400
~

i
~ ~

Jumti. Prcekš 1 kvadratass dakstiņu jumta vajag pec 11 colli

plata latojuraa 60 tekošas pēdas latu un 85 dakstiņu, pee 10 colli

plata latojuma 65 tekošas pēdas latu un 98 dakstiņu, pee 9 colli

plata latojuma 70 tekošas pēdas latu un 110 dakstiņu. Prcekš 1000

dakstiņu aizstriķešanas vajag 6 kubikpēdas kalķu, 12 kubikpēdas
grants un 6 mārc. spalvu.

Preekš 1 kvadratass šķindēju jumta vajag 150 šķindēju 2 1/*
pēdas gapis un 3—4 colli platus. No veenas kubikass malkas
iznāk 95—105 Sākts zāģētu šķindēju.

Preežu un egļu (laukā žuvušu) dēļu un blanka

svars pudos.

Dēju un blanku beczums collās.

platums -■

collās. i/ a 1 ii/, 2 2 1/a 3 3*/a 4

m ' 1 B
-,CTr -ra 'IIP ■■■•.T!TTgX g=T=~l ■ - I 1 r

7 0,19 0,88 0,57 0,76 0,95 1,14 1,83 1,52
8 0,22 0,43 0,65 0,86 1,1 1,29 1,5 1,72
9 0,25 0,49 0,74 0,98 1,23 1,47 1,72 1,96

10 0,27 0,54 0,81 1,1 1,35 1,62 1,9 2,16
11 0,30 0,60 0,90 1,2 1,5 1,8 2,1 2,4
12 | 0,33 ] 0,66 0,99 1,32 1,66 1,98 2,31 2,64
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f Latveešu dzīvoklis senlaikos.

Tagad, kur uz deenas kārtības jautājums

par bēguļu atpakaļ eemitinašanu dzimtenē,
gribot negribot japārdomā ari par turpma-
keem dzivokļeem, jo daudz māju būs izpostī-
tu īpaši Rīgas apgabalā, gar Daugavu un

gar Ventu. fje ir veetā atceretees pee senāko

latveešu audžu būvēm, kujras sava veenkār-

šuma un isturibas ziņā var daudzu ziņā no-

derot ir mums par paraugu.

Man atmiņā iz bērnības gadeem trīs ve-

cas latveešu istabas, būvētas preekš tā sau-

camā «Prūšu laika", t.i. preekš 1812. gada.
Vēlākos gados man bij izdeviba redzet vēl

divas tādas veclaiku istabas citā apgabalā,
bet gluži tāpat būvētas, un tāpat eekārtotas.

Pee veelaiku istabam novēroju dažas sava*

dibae, kādas tagad pee ēku būvēm nav redza*

mas.

Veclaiku istabas ferma bij veenu ar pua

līdz divu baļķu garums (akatotees pēo
baļķu resnuma).

Pamats iz apaļeem zemes akmeņeem;

pakšķu v«ot*& -eviški izmekleteem leela-

leem un glīta ko«n akmeņeom. šķirbas
un tukšumi starp akmeņeem aizmesti ar

mālu.

Zeemoļi būvēti iz «stērķoteem" bal-

ķecm ar krusta pakšķeem, salaisti ar „ka -

ķejumu" un kaķejumi eesūnoti sūnām.

Desmitajā baļķu vaiņagā eekrampeti «vēr-

balķi".

1 Vērbu|ķ«cm virs galeem uzkrampets ~spār-
u baļķis".

Istabas paspārni iztaisa vēr-

balķa gals, spāres baļķis un spāres «pē-

da”, un paspārnes garkūļa salmu «visti-

ņ a".

Istabas logi kantaini, tiklab mazee, kā

leelakee logi ir tikpat augsti, kā plati.

ļam oi’i&uietas ir veclaiku istabu «nama

durvia*. Nei būves literatūrā, nei dabā pec

mūsu apkārtējām tautibain neesmu uckur

tādas nama durvis redzējis, kā vecajām lat-

veegu istabai»:, — divdaļīgas nama durvis.

Būves literatūrā apraksta dažadas div-

pusīgas durvis; kel dml.iligs# ne-

kur. divdaļīgas durvis glīti un aT

mākslas gaumi pagatavotas, būtu neveen

ļoti derigas (t.i. vasarā karstā laikā būtu

leetojama deenās tikai apakšējā daļa).

Tāpat oriģincls ir veco istabu jumts. Jum*,

ta augstums nekad nav zem 45 gradeem. *■»

Jumta «p ahva 1a '

noslēgta ar buc i -

ņeem un jumta ģēveles ar ..čukuru" un

pažobeli. 1
Tāds jumts ir teešam daiļš, jo to pagata-

vo ar gaumi.

Vecās istabas eekārta sastāvēja no pee-

cceiti eedalijumeem: 1) nama, 2) istabas, 3)
kambara, 4) maizes kambara, 5) maltuves

kambara. Nama vidū bij ugunskurs,
virs ugunskura «prāmi s", zem «prām-
ja" ārdis gaļas žāvēšanai un kāršu ' >ks.

Uz kāršu koka trīs kārsi: «lcelais kārsis un

katra pusē mazee kārsi". Nama kaktos

nolika tos preekšmetus, kup bij vajadzigi

pee darbeem istabā, kā: maizes «abra",
«p e es t a", M 1 ā k tu r s", kruķis, pelnu

leekšķere. Gar veenu seenmali bij ,va*

d ž i", gar otru seenmali trepes, kas veda uz

istabas augšecni.

Preekšnamam nebij greestu, bet tikai

vērbalķi un prāmis virs ugunskura.
Pi- šnarna aiz vērbalķeem tika sakrauti

dažadee saimneecibā vajadz»*. <$ leetas koki,
kā: plāces, treliņi, bomji, loki,

specķi, ecežtapas, šķipeļkāti, gatavas un

pusgatavas leeksķeres.

Leetaskoki pavasara cepreekš lauka darbu

sākšanas tika apstrādāti, aptēsti un sakrau-

ti preeksnamā virs vērbalķeem, lai tee np-

kūpetu dūmeern, kas tos aizsargātu no

«ķirpju eemešanās", un lai nokalstu

būtu ceeti, stipri un isturigi darbā.

Maizes kambara. Maizes kambarī

bij eeejas durvis no nama, ugunskura tuvu-

mā. Maizes kambarī gar veenu *er*ninali

maizes plaukti, gar citeem seefcmaļeem
citi pee ķēķa uu saimncecibas peederigee
preek mieti un pārtikās veelu uzglabājama
trauki, ka ūdens to v e r s

,
miltu un putrai-

mu tinii, svoeata Vērno, putras s t a n •



ķi s ,
urkaiu. Maizes plauktā bo/. mai-

zes tika uzliktas ari citas pārtikas vceļas,
lai būtu saimuoecci parocīgi peo ēdoona pa-
gatavošanas, kā: sāls vācele, lauku

eeftņ av a , gaļas čingals, grūdoņa
beo ks

, pavārnīcas, karotes, gaļas ķir-
vels, zirņu pīt es stampa, vangale.

Maltuves kambara. Maltuves

kambarī durvis bij no namu namu durv-

ju tuvumā. Maltuves kambarī bij parasti di-

vas dzimus, ar rokas milnu graužamus;
dzirnu akmens knjamec b i ķ i

, putraimu le-
cināmās muldi ya s

,
sēnalu seetn.

Maizes kambara un
' miltuv<*4 kambara

durvis bij parasti vecus nama seenā, bet ot-

rā nami seenā bij eeejas durvis saimes
istaba. Sairneā istaba parasti bij divi logi:
Veens leeluks. sētsvidus pusē, otra mazāks,

islabaH dibina pusē. l’oc sētsvidus loga
bij ēduma i* galds, tam apkārt ķebļi,
km Ida galā sēdēja «aimnecks un nodali ja
maizi, aogroezduina no maizes klaipa kat-

ram saimes loceklim savu daļu; loelakam

vijējam deva maize* a pr i kll
,

citam mai-

zes roocceu u ,
maizes šķēli ; maizes

ņuku deva nabagam, bet ganiņam dovn ruai-

*#s deniņu, jeb maizes kamp i ņ u. —■

ftadfl baguti.ua nosaukums bij tanīs laikos

nuļajai „deeniākai niai/itci". laimes istaba

gar citeem bij lāviņas gulo-
fapai. Krāsns tuvumā seonumli bij va-

li āi drēbju iz/.avesanai. Saim-

nceka kambari parastu* mobelos bij: pāris
gultas, veens galds, paris krēsli, pātaru grā-
matu plaukts —kā lesils retums scēnas

pulkstens milzīgā kastē un tu i blakus tāpat
kā retums kalendārs

Ičusu i*aoka žuvušu precžu un baļķu svars pudos.
■ 1 " - f ‘

- —i

. Baļķu garums asīs,
C~'o , --

rt - -—r • 'l —-

r~i
—

r—
- —-■ •»

:£ tn w
. .

J

I'| > : 1 1/8 3 '! <} ļ 5 7 ļ e

4 2,2» 3,81 5,04 8,3 12,09 18,43 2! ,4» 2/,*2 38,49
4V9 2,83 4,45 0,10 10,— ļ 14,48 19,18 25,35 81,93 , 39,
5 3,51 5,i5 7,50 12,28 17, b ‘>8,56 30,22 37.65 46,17
51/9 4,*- 0 6, J 8 8,94 14,16 20,43 27,24 8\36 43,67 53,
6 4,70 7,72 10,50 17, 23,9 81,88 40,8 49,83 60.49
6*/* ' 5»67 8,95 11,99, 19,1b «6,09 35,34 44,93 55 48 66,4
7 6,59 10,1) 13,97 21,91 80,86 40,58 61,6i 64,79 77,20
7V» 7/5 *

.
R4 18,04 2 ,62 35,43 46,69 59,22 72,42 86,08

8 -i B,ft2 13,32 18,3 •• ,7 40,27 62,3.3 66,39 96.72
81/* 9,81 14,95 20,36 , 3 ,85 44,45 ‘ 68,37 7 >,64 105.T3
9 10,81 10,07 22,71 f?5,65 49,19 6V* 60,48 [ *97,68 1 115,91

10 13,83 20,14 28,72 , 41,68 62,14 60,46 99,75 143,64
11 16,03 24,7 33,32 51,38 71,62 92,64 414,9 138.41 163,17
12 | 19

-
2 29,?4 39,88 61,76 84,26 109,05 135,9 152.39 190,92

Tabale apaļu koku kubiksatura noteikšanai.

Dažkārt gadas lauksaimnoekeem baļķus,
slīperus vaj citus kokus, bet visvairāk ozolus

pārdot vaj pirkt pēc kubikpēdam. Ari frakts
nauda par baļķu vešanu teek daudzreiz (Kur-
zemē) aprēķināta pēc kubikpēdam. Apaļa
baļķa, kūja veens gals resnāks par otru, ku-

biksaturu deezgan grūti aprēķināt, tādēļ vi-
sai noderigas sekotas tabeles. Jaizmēro tikai
koka garums (pēdās) un vidējs caur-

mērs (collās) un kubikpēdu skaita jau*

meklē tabolēs. Ja baļķi s teek veonlīdz i -

g i no rezgaļa sākot arveenu teevaks, tad
var vidējo caurmēru atraat vaj nu baļķa gā-
jumā vidū. ta apkārtmēru nomērijot un

caur 3’/ t (jeb 3,14) dalot, jeb vaj iemērojot
baļķa rezgaļa un teevgaļa eaurmērus, aboa

skaitļus saskaitot >n no rāmas posi ņemot.
Peem.: resgalis 18 collu, teevgalis 18 oollu,
kopā 30 collu, puse no tam, 16 collu vi-
dējs caurmērs.
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8 | Baļķu garums kresvu pādH

I 1 » I » . I * I 4 | 5 , « | 1 | 8

Ba|ķa kubiVsatur j Kubikpēdās.

n’r 1 Tf ■ ošflT -”**

6 0,V5 0,30 0,76 1

6 ļ 0.25 0/0 0,75 0.75 1 1.25 l/O
7 o,2r> 0,50 0,76 1 i

t
V5 1

;
50 1,75 2

8 0/0 0,75 1 1,25 1,75 / 2 2.60 ?,75
9 0,50 0,75 1,25

'

1,75 2,25 \ 2/0 3 350
10 ! 0,50 1 1/0 2,25 2,75 8,25 3,75 4,25
II 0,75 1,25 2 2,75 3.25 4 4 7> 5,25
U ļ 0,75 1,50 2,25 3 4 475 5,5<k 6,25
13 ļ 1 1,75 2,75 3,75 4,7h 5,50 650 7 25.
H 1 2 3, 5 4,’5 5,50 6,50 7 50 B>so
15 ļ 1,25 2,50 3,75 4,75 6 7,25 850 0,75
16 1,25 2,75 4,25 5,75 1 8/0 9,75 1t 25
17 1,25 3 4,75 6,25 9,60 1 12 6»
13 1,75 3,50 5,26 7 \ 9 v 10 75 12 50 14,25
10 2 4 6 8 10 11,75 13,75 15,7$
20 2,25 4,25 6/0 8 76 11 13 15,25 17,5(4
21 2,25 4.75 7,25 9.75 12 14.50 15,75 19 25
22 2.75 6,25 8 10.50 13,25 16 18 50 21*
% 3 5,75 8 75 ll 50 14/0 17,25 20 2) 23
24 3 6,25 9,50 12 50 15 75 19 22 *25
25 j 8.50 6,75 10,25 13,75 17 20. >0 23 75 27/5
26 8 75 7,50 11 14,75 18,50 22 25,75 29/0
27 ' 4 8 12 16 20 24 28 31,75
28 4 25 8,50 13 17 21,50 25/5 80 84,75
29 4,75 9,25 18 75 18 50 23 27,50 32 36,75
30 6 9,75 14.75 19 75 24 50 29/Q 31/0 39, 5
31 6,25

4
10,50 15,75 21 2 ,26 81,50 36,75 42

32 6,75 11,25 16,75 22,50 28 33/0 80 44,75
83 6 12 17,75 23,75 29,76 85,75 41,75 47 50
34 6,25 12,75 19 25 25 31,50 38 44 50 50
85 6.25 13/0 20 23 75 38 50 40 46,75 22 50
86 I 7 14 21,25 28,25 35,25 4 ,59 4 >,50 53,50

. . ■■ ■r »' i I. i .1 . i .. Jfc ,, i i

J J) 10 1 11 | 12 I 13 14 t 15 16

4 ""0 75
’

I
*

' * '

l/o J

5 1,25 150 1,75 2
1

6 1,75 2 ,2 25 2,25 2,50 2,75 2,76 3

7 2,25 2,50 2,75 3 3,50 8,75 4 4>25
8 3 8,50 3,75 4,25 4/0 4,75 5,25 5,50
9 4 4,#0 k 4,75 5,25 5,75 0,25 6,75 7

10 4,75 6.50 6 6,25 > 7 7,5C 8,25 8,75
11 !! 6 6,7) 7,25 8 8,50 9,25 10 10/0
12 ļ 7 8 875 9,50 10,26 11 11,75 12/0
13 ļ 825 9,25 10 11 12* 13 13,75 14,75
14 ! 9,75 10,75 11,75 12,75 14 15 16 17

16 5 11 12,25 13/0 14,75 16 17,25 18,25 19/0
16 J 12,50 14, 15,50 16,75 18 19,50 21 22/0
17 14,25 16,75 17/0 J 19 20/0 22 ,i 23,75 25,25
18 16 17,75 19/0 21,25 28 24,75 26/0 28,35
19 17,75 19,75 21,75 23,76 25,75 27,50 29,50 31/0
20 19,75 21,76 24 1 20,25 28,25 30,50 82,75 35

21 21,70 24 2f,50 28,75 31,25 38,75 86 38/0
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o Baļķa oarums kreevj pždās.

E y U* 1 11 | 1- I 13 14 ! 15 | 16
.IT !

Baļķa kubiksaturs kubikpedās

2-'
- ' i-> -M&5 .9 31 75 34,25 37 Wj5 ī ,25

"

23 ļ
‘ 6 29, i 3! 75 « 34,75 . h7,50 40,50 43,25 46,25

24 ļ 2b,26 3',50 34,50 37,75 41 44 41 ' 50,. 5
2 ’ ■ 3 0.75 34 87,50 41 44,25 47,75 51 ‘ 54,50
26 33.25 37 4<>,ro ļ, 44,>5 44 51,75 ļ 55,26 fO
27 35,75 39,75 43,75 47,25 51,75 i 53,75 59,75 63,75
‘2< 35.50 42 75 47 5*,50 55,75 !' 60 64,25 68,; 0

41 5 • 5 50,5) , 55 59,76 64,25 65,75 73,50
30 ļ j 44,25 , 49 54 59 64 68,76 73,75 78,50
31 47,26 ; 52,50 57 75 63 66,25 73,50 78,75 84
32 50.V5 56 61.50 67 72,75 78, 5 83,75 89,50
33 53,50 69,50 65 50 71,25 77,25 83,26 89 95
34 56 75 6» 9 5(0 75.75 28 j f-8,26 94,7 i 101

ļ 6 7 673,5 80,25 87 93,50 100,25 107
ob ļļ 63,75 70,70 77 75 85 | ! 92 ļ 99 I<>6 113

■ i lii 20 V. i 22 23 24
4 1.75 2

M 2,25 2,7& 3 3,25
!) 3 A> 8, 0 3,75 4 4 | 4;*25 ! 450 4,50
o

‘ ;s ° *’ 7s 5
* 5.25 5,50 j 5,?5 I 6 6, 1 6

6 6,25 j 6,50 8 7,25 ļ 7,76 8 8,26
‘> 0 . -8 • H i) 9,25 I 9,75 iO 10,60

‘° i 10,23 11 11,50 i 12 12,50 13
]\

‘

12,50 13,25 i 13,75 ! 14,50 15,25 16
T -W» i 14 *5 15,75 16,50 17.25 18 19

13 1
>
77 j 17,50 18,50 i 19,25 20,25 21,25 22

\r I 21,50 ļ 22,50. 23,50 , 24,00 2**75
lb i 20 ’ /5 — 2 23,25 24,50 ļ 25,75 27 ļ 2fi> j 28, 00
13 25 26,50 28 i 29,25 30,75 i 32 33,60
u 2< 7j 28,60 80 ' 3 f ,50 ! 33 -

‘ 34.75 5 0,25 38
• 30 3 1.?5 83,75 4 85,50 | 37 39 ( 40,75 ļ 40,70
II ; 33,50 35,50 37,50 , 39,50 f 41,50 43,25 ļ 45,25 . 47.60

1° i 37 3:>, 5 41,50 43,76 , 45,75 48 60,25 62,50
21 40,75 ļ 48,25 46,75 49 50,60 59 ’ 55,00 ļ 67,73
22 45 4 ',50 50,25 52,75 56,50 58 60,75 63,50

; <9 52 55 57,75 <>«’,7s 63,50 66,50 69,26
24 ļ f 3,.- 0 • 6,.)0 59,75 63 4.6 69 72,25 75,t0

fiH 61 .ā0 64,75 68,'5 71,75 78,50 82
‘2O (.2,75 65,60 10 73,75 77,50 81 84,75 88,50
27 (;7,75 7 1,76 75,50 79,50 88,50 87,50 9,60 95 50
28 72,73 77 81,25 85,50 89,75 94 98,50 102 76
29

u
78 8<3 ,75 87,25 91,75 90 50 101 105,50 iio’

30 83
>

0 88 50 93,26 98,26 103 108 113 118
3: 94,50 99,75 105 110,25 115,60 120,75 125
32 *'s 100,50 108 111,75 117,25 123 128,60 134
33 * 101 107 113 119 124,75 130,76 136,75 1 14?,75
c-4 107,75 l2O 1‘26 1*2,60 138,75 145 161 60

H‘,75 120,25 128 133,75 140,50 147 158,76 1 īeO^O
36 120,25 I 127,25 134,25 141,50 148.60 156,50 162,76 169,75
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g | Baļķu ļjirums krcevu pēdās.

i ! 25 I 26 I 27 28 I 29 | 30. J: 31 ! 32

% Baļķa kubiksaturskublkpēdāS.
U.

I ļ
'

2,25 2,30 2,7.'»
5 < 8,50 i . 0,75 4 4,20
6 ļ 4,75 5 ' 5,25 5,5.» 6,75 6,75 6 <>,'2o
7 I 6,50 6,75 j 7 7,50 7,75 ļ 8 H/25 8,55
8 f 8,75 0 I 9 0,76 ļ 10 10,50 10,75 11,2f
9 5 11 11,50 ļ 12 .1 12,25 ļ 12,75 18,‘to 18,75 14

10 18,75 14,25 11,75 ļ 15,25 j 15,75 16,26 16,75 17,5<

11 16,50 17 17,75 1 18/0 19 1P,75 20,50 21

12 19,75 20,50 21,25 22 22,75 $8,50 j 24,-26 25

13 23 24 25 25,70 26,75 | 27,75 ; 28,50 ‘29,50
14 26,75 2?,75 20 ļ 80 31 i 32 I 33 84,26
15 80,75 81

.

88 34,25 ļ 35,50 ļ 36/6 ļ 38 30,2f
16 35 86,25 87,75 89 ļ 40,50 42 43,25 44,75
17 89,50 41 42,50 41 I 45,75 47,25 ļ 49 50,50
18 44,26 4o 47,75 49,50 5>,25 53 51,75 56,50
19 ļ 49,25 51,25 58,25 55 57 59 ļ 61 63

20 54,50 56,75 6»
m

61 63,25 65,'0 67,75 70

21 60 62,50 65 67/0 69,75 72,25 74,75 7 7

22 f.G 69,75 ; 71,25 74 76,75 79,25 j 82 84,60

03 | 12 75 78 80,75 83,76 86,70 89,50 92,50

24 78 50 81,75 ' 85 88 9! 94,25 97,50 100,50
25 88,75 ~ 92 95,50 98,75 102,25 105,75 109

26 52,50 £6 99,50 103,25 107 110,75 114,50 118

27 £9,50 103,50 107,50 111,50 115,50 119,25 123,25 127,25
28 107* 111,25 115,50 1 19,75 1.24 128,50 132,75 137

29 114,75 119,25 1:3,75 128,50 133 137,75 142,25 146,75
30 122,75 127,75 132,75 137,50 142,50 147,25 152,20 157

81 131 1f6,25 141,50 140,75 152 157,25 I 162,50 167,. 0

32 139,75 145,25 150,75 166,50 162 167,75 1 173,25 178,7»

33 148 50 154,50 160,50 166,50 1 72,25 178,25 184,25 190

34 157/5 164 170,25 17 4,75 183 180,25 19",50 202

35 167 173,75 1 0,50 187 194 200,50 207,25 214

66 176,75 184 191 |l&8 205 212 219,25 226,25

•
33 ] 34 I 3. 1 861 4 37 | 38 I 39 | 40

Jļ g
"

5 4,50 4,76 0

fi (i.SO 6,50 6,75 . 7,23 7,50 7,50 7,76

7
* 8,75 9 9,25 9,50 9,75 10 10,2j> 10,5*

8 1 11/0 11,75 12,25 12,25 13 13,25 13,50 14

9 14,50 15 15,50 16,75 16,25 16,75 17,2-3 1 V’J

10 18 18/0 19 19,75 20,25 20,75 21,25 21,7 o

II 21 75 22,50 23,75 23,75 24,50 25 25,75 26,25

12 26 26,75 27,50 i 28,25 29 30 30,75 31,50

13 30,50 31,25 32,25 33,25 34 35 35 87

14 35,25 36,25 37/0 38/0 39,50 40,50 41,75 42,75

lfy 40/0 41,75 43 44,26 45/0 46/0 47,75
16 46 ' 47/0 49 50,25 51,75 53 54/0 56

17 62 63,75 55,25 56,75 58/5 60 61/0 63

18 58/0 60 62 G3,75 65/0 67,25 69 70,75

19 65 67 6» 71 73 75 76,75 78,.0

20 72 74.25 76/0 78/0 , 80/5 83 85 87,25

2t 79/0 61,75 84,50 86,75 69 91/0 93,70 96,2o
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—s—n— ——

o Baļķa gafums kreevu pēdās.

f j 33_J 34 t 35 ļ 3« | 37 ļ 3H | 39 | 40

5 Baļķa kablksaturs kJblKpedās.

Jjļ u\. ' :)
t V ļ 100,50 Tio 105/5 ‘

oi \ •.

98 JOl ! I° 4 106,75 109,75 112,60 115,5024 jj 103,76 107, ; JlO 113 j 116,25 4 I*9/0 12/,50 125,76
2o jj IIV-, 0 116 ļ 119,50 122,70 126,25 j 129/0 133 136,50
£f, J2s»*° ! 129 182,75 136,50 144) 143,75 147 50
27 1 135,25 ; 189,25 143,95 147, 5 151 155 1»9
28 jļ 141,26 145/0 ļ 149,76 154 158,25 * 162/0 176 17-l
29 ļ 151,'0 166 160,76 165,25 169,76 1 174,50 179 J83,50
39

ļļ 167 172 176,75 18|,?5 186,75 191,50 196,50
3 ļ i 1/3 178,25 183,50 188,75 i94 199/5 204,50 209,75
82 i 184,50 1 ) 195/0 201 206,75 212,25 2 8 223/0
33 j 196 202

%
208 214 220 225,75 :31,75 23 ,75

84 r 208 214,60 220,75 2 J 7 233,50 - 239,75 246 >62,25
J 220/0 227,25 284 240,75 5 47,25 254 60/5 267,50

86 jļ 233,25 240/0 254, >0 261,75 268,75 275,75 ■

-13 4-ļ—J _42143 r44 [ 45 f?jt-46 I 47 48
4 s 3,50 r

>:
M V 1 "r

6 ļ 5
»
60 5,75 6 6,25 C/0

* 8 8>25 8,50 8,75 1 8,9 9,25 9,50
7 I°>7s n ; 11,50 11,75 12 12,25 12.50 12 75
8 14,2 *14,75 115 15,25 15.75 16 16.50 16 75
9 18 13,50 TO 19,50 20 20,25 20,75 2t 25

10 22,50 23 23,50 24 24,50 25 25*25 • '26,25
” i 27 5 27,75 2*,25 24 24, 5 30,25 B’' 317.7
12 ļļ 32,25 33 33,75 ļ 34,50 35,50 30 87 37 75
13 ļ #7,75 38,75 39,75 i 40,50 41,50 42 50 43 25 41,25
14

ļ, 43,75 45 ļ 4r> 47 48 49,25 60 25 51.25
50,25 51,50 52,75 54 55,25 66,50 57,67 69

18 ļ 57,*'5 58,75 60 61,50 63 61,25 66 67
64,76 66,25 67,75 69,50 71 72,50 74 75,75
72,50 74,25 176 77/5 79,50 U,25 8 i 85

19 ļ 80,25 82,75 84,75 86,75 88,50 90,50 92 50 94,60
10 8 J,50 91,75 94 96 98,25 160,50 102,75 104,75
21 68

>
7f> 10 103,50 105/5 10-,25 110 75 113 115,50

12 108,25 11l 113,50 1 116,25 1*8,75 .121,60 124 126 5
«8 118,50 121,25 124 127 i3O 132,75 1P550 138,50
24 129 132 135 138,35 141,50 144,50 147,75 15i
26 189,75 143,25 146/ 5 150 153,50 157 .1 0 5 188,75
26 151,25 155 155,75 162,25 16 169,76 1 178,5) 17
2 ' *33 167 171 175 179 I 183 [ 187 191
28 175/5 17» 184 188,25 192,50 196,75 20 1 205,50
29 188 192,75 197,25 201,75 206,50 211 21 6/5 220/5
30 .01/0 20' ,25 . 21l 216 22i 225 2 0,75 2^6,75
81 |v 15 220,25 225/0 230,75 236 24,25 24*/O 251,75
32 ļ *;2O 234,75 2 0,25 2 5,75 25»/0 257 262,75 268 25
33 ļ 243/6 249,50 255/0 261/0 267,50 273,25 279.25 * 285, 5
34 jj 258,76 265 271,25 277/0 283/5 290 296/0 302,75
Br>8 r> ļ 2V4 280,76 287,50
80 i 290 ļ 296 304 I 31! * 3»8,25 } 326,25 339,25 839,55
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S Baļķa gājums lircevu pēdis.

E
41 1 42 ! 4 3 ,1 44 j 45. J 46 Ļ 47 ļ 48

Šs Oajķa kublksaturs Koblkoēdās.
u

4'jf"" Bfso8
f
so

'

e,76 V
5 | 5,50 5,76 ! « <i/26 6.5.
6 I 8 *,26 *,50 1 8,75 P75 0 9,25 0,50
7

y 10,75 11 11,50 H,76 jo 1*2,26 12,50 12,75 r

8 14,25 14,75 15 15,25 j2 76 >0 lA,6i» 16,75
9 18 18,50 19 19,50 2'»’ 20,% 20 • 21.25

10 22,50 23 23,50 24 24 56 25 26,.5 20 25
H 27 27,75 26,25 29 *075 80,25 Sl 31,75
12 i 32,25 33 33,75 34,50 3.v 0 »« 37 87,73
13 37,25 36,75 30,75 40,50 4 'SO 4 ,50 43.25 44,26
14 43,75 45 46 47 *

4* 49,25 50,25 51,2S \

15 i 60,<;.> 51,50 52,75 54 65 25 66,60 57,75 50
16 67,27 58.70 60 61,50 ! #3’ 64,25 66 67
17 I 64,75 66,25 67,75 69,50 71. v 72,50 74 76,75
18 ļ 7?, 0 74, 5 ļ 76 77,76 79,50 M,25 83 85

19 80,25 82, 84,75 86,75 88,50 90,50 02.50 04,5
20 80,50 . 91,7u 94 06 98/25 100*50 102,75 104,75
21 ļ 98,>5 l 101 103,50 10 j08*25 110,75 113 115,50
22 103,25 111 113,60 116,26 2 1H

V
75 121,50 124 120,75

23 j 118,60 121,26 124 127 132,76 135,50 139,50
24 ļl2 182 135 13*,25 j4l 50 114,50 147,75 151
25 jļ 139,75 143,25 146,76 15 25 3,50 157 160,25 ! 163,75
26 I 161,26 155 15V5 ; ,23 169,75 173,50 177
27 | 163 167 171 1,5 j79 JB3 197 191

28 3 175,25 179,75 184 188,26 296,75 20l 205,50
29 188 192,75 107,25 201,75 «06 50 211 216,75 220,25
,;0 201,50 206,25 211 21 6 225 230,75 236,70
3t 215 220,25 • 226,50 230,75 ,>BO 241,25 246,50 ?51,75
32 229 234,75 240,25 245,76 J6l *-™ “ 57 262,75 278,25
83 ļ 248,76 249,50 255,50 261,0 067,50 273.25 279,25

‘ 285,26
34 j 268,75 265 271,26 277,50 0H3,75 290 ,9.1,50 302.75
3» ' 274 280,75 287,50 294 75 307,50 314 321

86 290 286 304 31l ļ} 18,25 326,25 332 25 339,50

*

| 40 \ 60 | 51 J 62 J 63 j 61 | 65 j 50
"

4 4,25 i,50 | • 4,75 ļ
5 h 6, . 5 7 j 7,25 | 7,50
6 9,50 9,75 JO 10 10/0 l<*/0 10,75 ļ 11

7 13 13,50 18,25 13,75 U 14,26 14,50 12,75
8 I 17 17,50 17,75 18 18,75 18,76 19,25 J9.50
9 21,50 22 22,50 23 23, 0 23,76 24,25 24,75

10 26,76 27,25 27,75 28,?6 29 29,60 30 3',50
1 1 i 82,25 33 39,75 34,25 35 86,76 36,25 37

12 8",50 39,25 40 41 41,75 42,; 0 43,25 44

13 45,25 46 47 48 4g,75 49,75 60,75 61,75
14 ļ 52,25 63,50 54,50 55,50 t0,70 f7,75 58,75 60

15 60 61,25 62,50 63,75 6 > C6,25 67,% .*68,75
16 68,50 70 71,25 72,75 74 76/0 76,75 *78,25
17 77/25 79 80,50 82 83,50 85 86,75 88/25
18 86,75 88,50 90 92 93,70 95,50 97,% 99

19 9%50 98,60 1 0,50 102,60 101/0 196,50 108,50 Jio,2*
20 107 109 111,25 113,50 11 ,75 118 120 122,25
21 | 118 120,60 122,75 120 127,50 -130 132/0 134,75
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Baļķa garums kreevu pSdās.

I 49 I 50 1 1 | 52 1 53 | 64 | 55 [ 56

«
* Baļķa Kublksaturs kubikpēdās.

u \Z.
_ _ _

22 1 129,50 ļ 132 134,75 ļ 137,25 140 142,50 145, T"l 47,70
23 141,50 144,25 147,25 150 153 150 158,75 161,75
24 154 157 160,25 163,50 166,50 *169,75 173 176
25 167 170,50 474 177,20 180,75 184 167,00 191
26 180,75 184,50 188 191,75 195,50 199,26 203 2^6,50
27 195 199 203 207 210,75 214,75 218,75 222,75
23 209,7» 214 218,25 222,50 226,76 231 286,25 239,52
2Ī 224,75 229,50 284 238,75 243,25 247,76 252,50 257

30 240,75 245,50 250,5(V 255,50 250,25 265,26 270 275

81 257 ■ 262,25 267,50 272,75 278 283,25 288,50 293
82 278,75 r 27*,50 285 290,50 296 801,75 807,25 813

83 291 * 297 303 309 315 321 826,75 '

832,75
84 309 815,50 321,75 328 334,25 840,75 847 253,25
85 \ 827,50 1 334,25 3*ll 347,50 354,25 361 867,75 874,05
86 346,5(7 353,50 360,75 367,75 374,26 382 889 396
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Lauksaimneeku ltaliskā grāmatu vešana.
No agronoma J. B'ssaneeka.J. Bisseneeka

T.celu leclā daļa no mūsu lauksaimnee-
kcem neved vēl nekādus .- ķiuus par savām

saimneeeibam, tee patur, tā. sakot, galvā,
«atmin no galvas" visus svarigakos saimnee-

cibas atgadījumus un saka pee tam, «ko līdz
man tas, ka visu peeraksitu, vajrak eeņē-
mumu caur to jau nerasees". V gan būt

teesa, ka eaur grāmatu vešanu ēetļākumi uz

reizi nepavairosees, bet vairosees gan mū

su zinašana, cik no ta un cik atkal no ta
saimneeeibas zara mums eenācis, cik par to

tin cik atkal par to mēs izdevuši. Caur šādu
zināšanu mēs mācisiiu 1- aspvērt, vaj kāds
latiksaimneeeibas zars, peeinēram aitkopiba,
zināmos apstākļos kā neeencsigs nav pavi-

sam atmetams, vaj atkal citu ražošanas daļu,
peem. linu audzēšanu, nebūtu derīgi papla-
šināt u. t. t. Eevērodami nu tādas caur

skaitļeem sneegtas pamāeibas, mēs varēsim

gan pavairot savus eeņēmumus un, kur va-

jadziba rasees, ari zināsim, kādi izdevumi
mums japamazina. Vārdu sakot, grāmatu
vešana dod veenigi pareizo pārskatu par vi-

su saimneeeibas gaitu, tās labumeem nn

jaunumeem. It visi uz saimneeeibu zīmejo-
šees atgkdfjtifhi tādēļ japeeraksta, un svarī-
gākais japeeraksta tādā vizē, ka katrā
laikā bez leekarn pūlēm saraksti mums at-

vēl skaidru pārskatu *par saimneeeibas acu-

mirkligo sastāvu un gada beigās mums pa-
sneedz ziņas, cik peļņas vaj zaudējumu at-

nesusi visa sainmeeciba kopā un cik īpaši
katrs saimneeeibas zars par sevi.

Grāmatu vešana Var būt veenkāršā
vaj tā sauktā dubultā jeb italiskā.
Veenkāršā grāmatu vešana sneedz gada
beigas pārskatu par vißas saimneeeibas peļ-
ņu vaj zaudējumu kopā, italiskā par katra
saimneeeibas zara. sevišķu peļņu vaj zau-

dējumu. ītaiiskā grāmatu vešana tā tad
daudz pilnīgākā, bet saimneecibā ta īpaši
grūta tādēļ, ka peemēram lopkopibas eeņē-
irmmus peerakstot, mums ari jaeevēro lopu
mēslu vērtība, koja grūti nosakama, kā ari,
Izdevumus par lopkopibu uzskaitot, mums

jaoerēķina par zināmu naudas zumu lopeem
izbarotais ēdamais, salmi, seens, pelavas,
noganītās pļavaa u. t. t., tāpat lopu apkop-

Šana un pat īres maksa par lopu kūti. Leel-

gruntneeki ved ari šādā vīzē savas saimneo-

eibas grāmatas un algo tad preekš tam mā-

cītus spēkus, tā peem. Vidzemes Ekonomis-

ka Heedriba Terbatā algoja grāmatvedi
Zemei kungu, kuj-s uz uzaicinājumu eekār-
to, pārlūko un gada beigās nobeidz («no-
slēdz") daudz muižu italisko grāmatu veša-

nu.

Lauksaimneeku Kalendara aprobežo-
tās telpās nevaram nu dot peeteekošas
p i I n i g as pamāeibas italiskā grāmatu ve-

šanā. tādēļ pasneegsim tikai visnepeeceeša-
mukās zinašanas italiskā grāmatu vešanā,
klāt peolikdami paraugus saimneeeibas at-

gadījumu peezīmešanai un gada rēķinu no-

slēgšanai.
Pareizai grāmatu vešanai vajag tā būt sa-

stādītai, ka katrs svešneeks, kuj-š tikai grK-
matvešanu prot, var ātri un pilni«gi pārlee-
cinatees par katras saimneeeibas vaj veikala

sastāvu, acumirkligo stāvokli un eenesigu-
fflii.

• Pilniga lauksaimnoecibas gramatvešuna
tādēļ teek sadalita stāvošā un tekošā

grāmatu vešanā. Stāvošās grāmatū vešanas

grāmatas ir nešķiramas no ; uies un sairn-
neeeibas. Ja zeme pāreetu cita īpačnēeka ro-

kās, tad tekošās grāmatvešanas grāmatas
var ņemt vecais īpašneeks līdzi, bet stāvo-

šās grāraatvešanas grāmatām japaleek jau-
nā zemes īpašneeka rokās. Abas daļas ir

neatkairgas veena no otras, tomēr tās pa-

pildinās savstarpigi un veenigi kopā tās sa-

stāda pilnīgu pārskatu par saimneeeibu.

A.) Stāvošā grāmatu vešana

oevēro veenigi saimneeeibas vispārīgos
apstākļus, tā zemos leelumu, labumu,
vērtību, dažadu ražojumu caurmēra ce-

nas un agrakos gados sasneegto peļņu vaj
zaudējumus. §īs ziņas teek tikai pēe te-

košo jeb gadskārtigo rēķinu noslēgšanas
peezīmetaB un noder nkkošecm gadeem, kā

caur peedzīvojumeem doti aizrādijnmi un

paraugi. Stāvošai grāmatu vešanai noder:

1) grunts jeb māju grāmata, 2)
māju kārtis un 3) zemes vērtē-

šanas jeb taksācijas reģistri.



I) Orunts jeb māju grāmatā
eerakstam, kādā apriņķī, pagasta, kufā vee-

tā, pee kādas ui>vs vaj leeleeja mājis atro-

das, kad un kāda kurta (caur pirkšanu vaj
mantošanu u. t. t.) tās nākušas tagadēja
īpašueoka rokās, eik daudz alainas zemes,
cik pļavu, ganibu u. t. t., kādas a kas, kad

būvētās, cik tāg-iūrtibtti u. t. t. ikgodus pēc
tekošo rēķinu nēvlēgsaniiS jaeeraksta šeit.,
eik skaidras peļņas vaj zaudējumu saiumoe-
ciba devusi, kādi saimneecibas /.arī sevišķi
nesuši peļņu, kaili zaudējumi, kādi palceko-
ši pārlabojumi (plēsuiņi, nosusiiinjumi u.

t. t.) izdarīti, par cik māju vērtība caur to

eoluats, kāda» ēkas poebūvctas. par eik ve-

iks nodilušas. Jaoeraketa ari ta gada luuk-

Miiņpjieecibas ražojumu caurmēra cenas,
svariirakee eovērojumi saimneeeūbiī, sevišķi
atgadījumi? laika novērojumi, tāpat japee-
zī r.i gadskārtējas nodevas, kroņa un ceļa
kļūmas nauda aprēķinutas. iz.sējuuii un no-

kuļami. Vardu sakot: gruntsgrāmatā eerak-
r. rotājas vēsture. Ik gadus pa pāris la-

psiņ poerakstot sakrājas drīz jo ievēroja-
mas ziyas, kūjas ļoti noderīgas, pat nepee-
iT(īŠ;uaas, tāļsdvC.cm saimnockotajeem.

Daudz, muižas atrodamas šādus suimnoc-
esga> ziņas par vairak ka simtu gudecin un

s. tad ļoti noderīgus padomus pee mui-

žas pirkšanas vaj pārdošanas.
ž) M« j u kārtis nepiseccesamas kat-

ram zemes īpašneekam vaj rdntneckaA. Ta-
»nS ir apzīmēta» visas rakcits, lauku iedalī-

jumi, pļavas, ganības u. t. t. Ari zemes pa-
»tāvošeo pārlabojumi jarazīmē kārtīs, seviš-

ķi kur liktas drenāžu rores, cik resnas tas,
kufa ka'tra veeta, ar kādu noskrēju u. t. t.

3) Zemes vērtējumu jeb tak-

sācijas reģistri» satur katra lauka
gabala pilnīgu zemes sastāva aprakstu. Se-

višķi tas uepvececšams leelakns saiinnoeei-

bās, kur zermā Pinatā stājušam parvaldnee-
kam citādi'gfāti nāktos pareizi sagatavo-
toos uz agra jaivasara darbiem. Katra ze-

mes gabala īpaši notaksētā vērtiba vajadzī-
ga uri šada lanka oenesigumn aprēķinot. Jo
lalmlta zeme kādā lauka gabalā, jo vairak

eeņēmumu muins no ta jasagaida un otrādi.
Pee aprēķināšanas, kādi augi sniimieecibā

visotnesigaki. jaeevēro ļoti, kāda zeme bi-
jusi katram augam zināmu aprēķina gadā.

Stāvošā grāimitu vešana aizņem gada lai-

ku, ta tad visai maz laika tin pūliņu. Vairak
luziuanibfts un izmaņas prasa:

II) Tek oīa jeb gadskārtigā
grāin a tu vešana.

(«rāinatas vedot pēc dubultas jeb italiskās

grāmatu vešanas vītes varam gada’ beiggß
notvīkt ncvcēn, eik par vi»n āaimneeeibu

kopu esam jtclnijuši vaj zaudējuši, bet ari,
cik katrs saimneceibas zars nesis peļņas vaj
zaudējumu.

Itāli-kās lauksairaneecibas grāmatu veša-

n:.s pamata likums ir tas pats, kas vispārīgi
italiskai dubultai gramatu vešanai, proti,
ka saimneekotai» (Rainmercibas vedejs vaj
ipasnuekf) kā persona nemaz noved saim-

neoeibu, bet ta voeta uzstājas «konti" jeb
«rēķini* pilnīgi patstāvīgi, dažados saini-

neecibaa gadijuraos vccns no otra ko savem-
dami vaj dodami un ta visu sanuneocibaa

puitu noteikdami. Sec «konti" jeb «rēķini"
jadomajas tā tad kā dažado saimneecjha»

zaru pilnīgi patstāvigi pārvaldītāji, kuri

voens ar otru stājas sakarā, tirgojas u. t. t

bandas pārvaldītājs ir peem. «kases konts",
lauku ražojumu pārvalditajs ir «klēts konts".

Saimneoeib;:sx Spašnēcka stājas ari tikai kā

«privat-konts" Vaj «īpašnoeka konts" saka-

ra ar eUccm konte.em. IVemcram ja saimnie-

kotājs (īpakneeks) paņem no kases naudas

zumu, kūpi izleeto personīgām vojadzibam,
tad rakstam: «kases konts" izdeva «privat-
kontam" tik un tik rubļu (skat. vēlākos pa-
raugos). 1/. šīs «kontu" jeb ~rēķinu" īpasi-
bas, tā sākot, pats tāvigi dot un ņemt, atvasi-

nās otrais itaTjskfift grāmatu vešanas pamata
likiimfl, pfotfl katrs s:;innicecibas utg (Vi-

jums ee rakstains pec diveem kontcem jeb
rēķiniem, jo tiklīdz vecas «konts" kaut ko

saņēmi», protama, otrs kouts tam to

bus devis" uti atkal otrādi, jo nevar neko

ņemt. ja nav devēja, tādēļ katram dcVejam
ir savs ņēmējs un otrādi, katram ņēmējam
savs devejs. (Jaatminas pee tam, ka mūsu

grāmatu vešanā veenigi «konti" ved sa-

vā starpā visas darīšanas). apstākļa dēļ,
ka katru saimne.ocibas atgadijumu pecrak-
stija divreiz (veenreiz pee konta, kas kaut

ko devis, otrreiz pee konta, kas dota so.ņē-
mis), ttaliskā g. amatu vešana nosaukta ari

par dubulto grāmutvošanu. Tagad tai vairs
neraksta pamata grāmatās dubulti, bet iz-

šķir dēvēju no ņēmēja ar īpaši tam nolūkam
Icetotecin vārdcem. Tas konts (arvcen kā

persona domuta), kufš kaut ko dod, teek

kreditēta, jo tam teesiba to prasit at-

pakaļ, šo kontu tādēļ satiH par kreditoru

(tādu, kas kādam citam kaut ko uzticēji»,
ai/devis). Konts, kujs kaut ko saņēmis, teck

d e b it. e t s
, jo tas ir pirmajam kontam

kaut ko parādā, to sauc tādēļ par
debitoru (paradneeku, aizņēmēju). see sveš-
vārdi: debitors saņēmējs, paradneek»,
debitct kaut ko ns TČķina likt. peerak-
Btit, <ki ! ----- dots, palicis parādā; kreditor»

devejr, kreditēt *= kaut ko no rēķina at-

rakstīt, noraketit, kreditē ņemts, dabūt»,
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atlīdzināts, peo itulis.kās gramatu \ ršaue.s
veemuēr japatur atmiņā un nedrīkst tos ne-

kad hamuinit. Alnsu j>eemķru, kur saimnoo-
cibat 'pašneeks uo kases savām vajad/ilaini
savēmis kādu naudas zumu, ir krise* konts

=yr kreditors. Jpu.šueek» jeb pri\ at konts

debitors; kiisus konts teek kreditēts, jpne-
nov:ka konts debitēts. Visas grāmatas, izi,ie-
mot memoriālu jeb poezīmju gramatu, ir

eerikolas ar divām lapas pusēm, ve* na pri'.t,
otru. Pirmo pa kreiso roku apzīmē ar do-
be t

,
otru pa labo ruku ar k rodi t. Ja nu

kases grāmatu eeraks-tama Ipušneoka privat-
vajarlzibam izdota zumu, tad rakstam to uz

kases grāmatas (jeb kases kontu) labo jel»
kredit-pusi un» uzzāmej;ou „p<e privat-kon-
ta .. . rbJV Lasāms tus būtu: Kasos k»<nts
aizdevis pri vat-kontum tik un tik rubļu. Ja-

pcezīmē vēl, ka īsuma pēe vārdu kredit-

vaj ari kreditors apzīmē aii ar vārdiņu
„pce" uu debets vaj debitors ar vārdiņu
„caur" jeb ar burtiem

(/
er." «Ta mēs kases

grāmata nupat rakstījām
Kases konts K edlts.

1 rbj. i kap.
T

)
Caur prtvat-kontu

par maliaaj.umņ i' ļ
tad mums jakisa: Kases konts kreditējis 1
«*;uir privāto kontu rbķ. kas nozīmē,
ka kases konts norakstījis (kreilitijin} iio

rēķina 100 r. caur pi'iyat-k«>ņtir, kuj-us pēdē-
jam uz rēķina li;is (ib*bitcjis). Tuatirdīt

vee.nmēr, ka kreilit/iru npžīmē ar vārdiņu
w pee" uti debitoru nr vārdiņu ,# eaor “. »jos
vārdiņus palīga ņemot, varam iztikt tikai ar

voenr«izeju raketi sanu kas«‘H grāmatā, jo te

peetei'koši apradīts, kas kreditors (kas-
koiils), kas debitors (privat-konts) ui; ar to

italiskas grāmatu vešanas j-.imzt.i prasi-
juina, ka katrs saiiuuee.eibas ntgailijuii)s ja-
neraksta divos kontos, pilnigi izpildīts. «Ih

kases konts eeņeiutu naudu par pārdotu zir-

gu, tad jaraksta kases grāmatā kreisā de-
beta piißē šā:

Debetā. Kase; konta.
1

Pee zirgu konta

par pārdotu ztrgu ļ .V) ļ
< .

'

im jala.s.i: kases konts debitēts jnre zirgu
koni;, «u bO rubļeem; tas nozīmē, ka kases
kontam ur. rēķina likti (debitēti) pee zirgu
konta f>o r., kurus pēiicjai* pirmējam kon-

tam no rēķina norakstiji» (kreditējis).
Māvijuzres pazīt italiskās grāmatu veša-

nas pamata māeibas. varam pwmw»tcw
grāmato cekārK šanai.

Itrdisk.ii grāmatu vešanai vajadzīgās grā-
matas var eedalit: 3) ik d c* e n a h v o «1 u «

īd a * g r a ir» a t «ā s (ž urna! u s) un 2)
g ada norēķina j o ļ* v ir h g r ā m a-

tn, kura tikai gada beigās sastādāma no

žurnaleem.

1. Zurnrdos jeb ilttnas gram ,ws jaeerak-
sta ik de oiias visi .laiiunoct'ibae no-

tikitrin, ktiji attiecas u v. daxad< ein saimnec-
« iiiah zurcem. Jjis grāmatas ir iauknuiiimoe
čības gramstu vešanas pamata grāmatas, ja
tas ļavvvizi un apzinīgi vesta» un ta nekārto-

ta*, ka vcegli pārredzami visi sainumekoaa-

iu.m notikumi, tad var g a d a b ei g ā e

r istādit virsgrāmatu ari .tādas personas, ku-

ras nav nemaz redzējušas zināmo sainmee-

e\bu. <'ik žurnālu vajadzīgs un kā vjjņus
et kārtot, tas ; f Mvaja« no tam, cik plaša
rt.iimiteeeil>a, cik tanī dažadu «ūnmeecibaal
zaru un kā visa saimneocibā eekaitotu. vuj
ta zem vecim vuj vairāk uzraugu pārvaldī-
bas. Tomēr katrā gadījumā jagādā jņir to,
iztikt ar virmazako žurnālu skaitu.

Katra Kiimneociba ir vtikals un mazakos
tinizneeeibas veikalos pcctock ar dheem

zurnaleo.in: i) kases grāmatā ieraksta m-

sus apgrozījumus (pirkšanu un pārdošanu)
skaidrā nauda un 2) memoriālā jeb peeziiae-
š.ma.s grāmatā visus veikalu pārgrozījumus,
kūpi mHet'k gkaiihit naudu izdarīti (uz pa-
rāda pirktas vaj pārdotas preces. inventāra

pārgvo'/.ijuimis u. L L). Ari lauksaitu nve.eibā
pilnīgi’ (vectec.k ar kases grāmatu un memo-

riālu jel» peezimejumu gruma tu, bet tii kā

juuksoinmoeeiba ir Joti pinšu tm ueezgoo sa-

nka.it.s veikals, tad noderīgi katram no sani

pamata vaj galveuiuu grāmataiu pecveenot
\ * 1 kādas Makus grāmatas. Jt mazās

saimuoecibas var istikt bez blakus grāma-
tām, bet, kā teikts, tās veeufgi laluikaff pār-
v. izes dēļ tļi ek vestas, tanī* veenlīdzigus
sannnteejbuH notikumus vee.nkopus piezī-
mējot. Tā ]>ecro. no kases grāmatas izrnkfta
visus algas maksājumus labakur pārredz •»«

dēļ sevišķā algu gramatu, kūja tādā vīzē re-

dzams, cik katrs strādnieks algas jau savē-
mis. M luoriulain jel» peuzīnijti grāmatai at-

kal ceriko kā blakus grāmatas: 3) e&inuice-
criim* ražojumu jeb klēts un kūts grāmatu,
iij snimneecibas nedzīvos jeb inventārā grā-
matu, kufaß abas jau vcenkārsu grāmatu ve-

šanā Mucijnmces pazīt un tad vēl kā sevišķu,
tikai italikkai grāmatu vešanai vajadzīgu,
it) darbu gramatu. Memoriālā atleck tad
vīd tik ko peczimet saicu ueeeibas parādus
un parudneekus jeb ta sauktos tekošos rē-

ķinus.
1) Kosts grāmata jeb naudas eeņēmumu

un izdevumu grāmatā eeraksVum it vīti
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notikušo? naudas apgrozījumi. Kases

grāmatai, kā agrak teikta, divas lapas pu-

ses, veena pret otru, abas apzīmētas ar 1o

pasu lapr,.' skaitli. Kreisai lupas pusei uz-

rakstīts «debets", ta «ieņēmumu ecrakstiša

nai, labai lapas pusei uzrakstīts „kredits",
tur eeraksta kases izdevumus. Konti, kiifi
kasei jeb kases kontam naudu dod, ir tās
kreditori (kase tad debitors) un tos atzīmē

tādēļ uz kreisās (drbet) lapas puses ar var-

du „pee". Konti, kas naudu no kases ņem,
*r kases debitori (kase pate kreditors) un

tos apzīmē labā (krodit) lapas pusē ar vār-
du „eaur". Otrā rindā zem kases kreditora
vaj debitora konta apzīmējuma izraksta

„ paskaidrota ja teikumā", par ko īsti nauda

neņemta vaj izdota: peem. pec zirgu kontu,
par pārdotu zirgu 5O rubļu. Datums
(mēnesis un deena) jaraksta kases grāmatā

kā pee veenkārsas grāmatu vešanas,

.la saimneecibas un tamlīdz ari grāmatu ve-

dējs nav pats īpašnreks, tad vajag katram

m.iīmiimam vaj izdevumam pareizu kvīti,
kurus numurējamas t.ekošcem skaitļiem.
Pee katra eeņēmuma vaj izdevuma ja piezī-
mē tad, kup» kvīte apleecina ce rakstīto zu-

ūiū kā pareizu.

lielākās saimneeeibās ved bez kasos grā-
matas ari vēl dažus sevišķus sarakstus par
dažoem veenadas šķiras naudas izdevumeern

vaj eeņēmumeem, p«-em. gada strādnieku

algu grnm a tu. Šinī grāmatā neraksta

vispirms, kas sfriidneekam kā alga jadabot»,
un tad japeezmiē. kad, ko un cik t-as saņē-
mis. Lai pārskats būtu pilnīgs, tad bez. nau-

das maksajūitiecm peezīmē to ari doto labī-

bu un citus ražojumus, kuri kā alga sfrād-

ncekaui atdoti. Protams, ka naudas izdevu-

ii i i jaeeraksta ari kases grāmata nn e.iti at-

devumi (tā sauktais deputāts) atkal vatm-

neecibas ražojumu grāmatā. Algu grāmata
tā tad ir tikai izraksts iz kasos un ražoju-
mu grāmatām un t«‘«:k sastādīt:» veenigi ar

nolūku, veenadas šķiras, izdevumus sakopot
veegli pārredzamā veidā. Kekintojnmu ska-

ties paraugos.

Saimneeeibās, kupls vairak algadžu uz.

deenas vaj uz nedēļas maksu strādā, raksta
šok izdevumus atkal sevišķi īpašā algadžu
saraksta, tanī peezimējot., kuru «leenu strā

dilts u. t. t. Labi ir, ja lee.k katram algādzim
pēe algas saņemšanas ari parakstīties, ka

naudu pareizi saņēmis, jo ja uav peerādiju-
nrn. ka teesam samaksāts, tad var gaditees,
ka prasa otrreizigu samaksu. Ari pee citeern
naudas maksajumecm ir lalaki naudas ņē-
mējam likt parakstīties vaj pražt kvīti.
Algadžu saraksta eekartišanū skat. p»iau-
gšai.

2ī Memoriālā jeb pcezimju grāmatā ee-

raksta it visu» saimneecibas atmani jumus,
kii fi neteek skaidrā naudā izdarīti. Tc np-
zīmojam ņēmēju tāpat ar preeksvārdiņu
«caur" un dēvēju (kreditoru) ar „pee*.
Memoriālām tikai vecna lapas puse un tās

ap/.i metas tekoseera skaitļeem. Ņēmēja
konts (debitors) rakstāms arvcenu paprcek-
su pirmā rinda un devejs konts (kreditors)
otra rindiņā tūliņ apakšā, trešajā un tāļakās
rindās apzīmējams tad ar īseem, bet peetee-
koši skaidrcern vārdeem, kas noticis starp
augšā minēto ņēmēju un dēdēju konteem. Pēc

tam aizvelkam līniju prookšā un ar to visa

pco.ime šimbrīžam nobeigta. parau
pos) Tad rakstam atkal citus sairnneeciba*
atgadījumus tādā pat kārtā. —* Italisko grā-
rnafu vešanu uzsākot jasarakstn memoriālā

visa mušu mantība (aktivs): cedzīve jeb in-

ventārs, saimneecibas ražojumi un skaidra

nauda nn mūsu prasijumi. Pēc tam eerak-
stami visi mūsu parādi (pasīvs) nn mūsu

skaidra iri a n t i b a (no aktiva, t.i. mantas

un prasijnmeem kopā, atvelkot mūsu parā-
dus). Abām zumam, tiklab aktivam kā pa-

sīvam, kopā ar mūsu skaidru mantību, va-

jag nzrādit vernadus gala skaitļus. Tas pee-
rādijums, ka viss pareizi oerakstits. Saim-

neecibas. gadam sakotees, mums jaraksta
nn un nmrialā visi mantas pārgrozījumi,
veenmer katras leetas vērtību naudā apzī-
mējot. Katram eerakstitam kontam japa-
vt-lk linija apakšā* jo tam nav nekāda saka-

ra ar nākošeem t.āļakeein konteem. Bet kat-

ra mēneša beigas jasaskuita visu kontu nau-

das /urnas kopa. i

Memoriālā, kā zināms, jaeeraksta it visi

saimneecibas atgadījumi, kam kāda z.inama
liotcikta

-
naudas vērtība. Lauksaimneeei-

bā nu atpadas daudz tādu gadijumu, kufi
saimneeeibās visai svarīgi, bet kurecin
nav taisni noteikta eena, peem. cik dārga
mums zirga darba deena; to varam tik gada
beigas izrēķināt (par to skat. tuvāku virs-

grāmata); nevaram tādēļ tūliņ peez.īrnet,
peem. cik leela naudas vērtiba, ja 4 zirgi
arklā un ecesa jūgti dārza zemi sagatavoju-
ši. Bez tam ari daudz tādu atgadījumu, kuri
uz. grāmatu vešanu pašu nedara gan nekā

du eespāidu, bet kufu zinasana preekš saiiu

mee.kotaja no leela svara, pcyru. katras

govs pņena dcviuns un daži citi gadījumi,
fjadus piezīmējumus nevaram nu raksti i':

taisni memoriālā, bet ptezimejam tos dažās
memoriāla blakus grāmatās. Kāda nodzīvo ’
ta laikip«cU, vyj ari tikai gada galā noslēdz
uti tādas blakus grāmatas un tos panāku-
mus, knreem svars un nnzīme preeke grāma-
tu vešanas, nevedam nu memoriālā un no

turecnes tālāk virsgrāmatā.

68



Labakas pārredzos dēļ sadala šadas ine-

inufiaia blakus grāmatas vairākos sarakstos
un pārskatos, par ikkatru saimneecibās daļu
'sj zaru sevišķi. Svarīgākās blakus grāma-
tas būtu: Saimneecibās eedzīves vaj inven-
tārā grāmatu dala divās daļās. 1. dzīvā un
2. nedzīvā inventārā sarakstā. Gadu sākumā
neraksta pirmajā it visus zirgus un govis,
katru īpaši minot un pecziinejot lopa vecu-

mu, īpašus zīmes un lopa vērtibu. Tāpat ja-
peezīmē katrs leellops, kufš gada laikā kiāt
rastos vaj beigtos u. t. t. Sīkus lopus dala
pēc vecuma un sugas vuirak šķirās un pee-
zīmē, cik gabalu ketrā šķira un cik vērti tee

kopā. Nedzīva inventārā sarakstā eeraksta
saimneecibā atrodošās mašīna* un rīkus.
1cēlākos katrus sevišķi, inazakos kopigi no-

vērtējot. Gada laikā eegādatee gabali tūliņ
jaeeraksta šinī sarakstā, tāpat ari pārdotee
vaj salaustee rīki tūliņ japcezīmē. Tā tad
inventūra grāmatai vajadzīgs daudz lapu,
kur jo plaši apzīmēt eodzivos vērtibu. Jau-
nu gadu sakot eeraksta tik memoriālā in-

v atara dažado ?! -u kopzumn» ē» to ro-

• .- ja;n poe men . .«ila paraut. ►
*•» JoMimit yt> Mēts un kn‘

grāmatā ja; • .nē visas ] riņ-.Hi un gao

jumi, kūpi āv ccas uz lauk ‘dārzi/, fnpeen»
u. t. t. Ari ši grāmata sadaļas vairākos sa-

rakstos un pārskatos.

Izsējas un pļaujas pārskats
rāda, knd un kur kāda labiba vaj cits augs
sēts vaj sfādits, eik lecis zemes gabals un

cik beezi apsēts, kad pļauts un cik nokults

vaj eevākt no zināmā augu.Labi ir, ja var

ar» pecminet, cik vezumu labiba» no kāda
zināmā zemes gabala eevests Pee tam rēķi-
na vidēju veenjūga vezumu caurmērā uz

2 birkavam. Kufā vcetā glahafi no-

vāktee ražojumi, tas japcezīmē tikai leelās

saimneecibās, lai vēlāk, peciņ kuļot, spētu
izzināt, kāda raža bijusi taisni tam un tam

sējumam Mazās, saimneecibās var to ari

galva paturēt. Ja sēja maitata, bij jaapaj
vaj sekā janopļauj u. t. t., tad tas eerakstams

peczīmēs. (Skat. paraugu.)

Kulšanaspārskatā redzams, kad un

cik izkults no katras labības sugas un cik

par visām kopā. Saimneecibās, kufās kuļ
rijās, it vecgli paspējams pcezīmet, cik la-

bibas aizved katru kuļamās deenas vakaru

uz klēti. Ari ar mašīnu kuļot daudz suim-
neeeibās mēro tūliņ labibu, kas ari tas pa-
reizākais, lai izzinātu, eik nokults. Var ari

vēlāk, labibu pa daļai pārdodot, un atlikušo

izmērījot, pareizi izzināt nokultās labiba»
daudzumu un birumu. Peczīmēs pccrakstn,
vaj labiba sausa, mikla vaj sadīgusi, bet ja

tas ectpējams, tad peczime ari, cik siuaga

ta uz rokas «variņeem (Skūt. paraugu.)

k « n k ti ražojumu pārskata jeb
klēts Ki » m'a t a ved sevišķu rēķinu par
ikkatru lauku ražojumu (labību. kartupe-
ļiem, beeteni, lineem, sēklām u. t.. t.) T T

r

pārskata eeņēinumu un izdevumu pusēm ta-

<U*ļ vispirms jauzzime auga nosaukums

(peein. rudzi) un tad deena, kad nokultā vaj
peepirktā labiba pateešam eebērta klētī. Ja
turpretim peein. rudzi n«> klēts izdoti, pār-
doti, uz sudmalām aizvesti va j algās atdoti,
tad tas deeuu minot, japeezime pārskata iz-

devumu pusē. Lee lakās saimneecibās saskai-
ta («noslēdz") šādu» pārskatus par klētī ee-

bērteem nn no klēts izdoteoin ražojumiem
(rudzoem) ikkatru mēnesi un tā izzin, eik
no katras sugas ra/.ojumeem vēl atrodas klē-

ti. Mazās saimneecibās var ari tik gada bei-
gās, vaj ik trīs mēnešus noslēgt šādus pār-
skatus. Protams, ka nevar pcezīmet dažādas
labības ec bēršunu klēti uz vecnu un to pašu
lapu, bet, katrai labības sugai, ja pat šķirai
({><•':.i. div- un seškanšu meežeem) jaecrada
.-,

- . ;*:išs pSPskef*

udtnal Jrņag.i) gi „ r a ir tā

sakot klēts araiiiatns r.odaļa. Klēts grāmata
rada. cik labības no klēts izgrābts: vaj nu

pārdots, vaj lopcern apēdināts, vaj uz sud-
malām aizvests u. t. t. ►Sudmalu grāmata tur-

pretim izrāda tuvāki, kas sevišķi noticis ar

sudmalās aizvesto labību. Grāmatas leetoša-
na pēc parauga vecgli noprotama, japcezimē
vcenigi, ka visai neteicami, nosvērt labību,
to uz sudmalām vedot, un tapāt atkal pēc
svara saņemt miltus, klijas u. t. t.

I.opu barības pārskats node-
rīgs, lai apmēram izzinātu, cik no katras ba-
ribas šķiras drīkst lopeem izbarot, bez ka

vajadzētu baiditees no baribas trūkuma pa-
vasari. Nav visai grūts darbs, vasarā pee-
rakstit, zik eevakts vezumu scēna, āboliņu,
lēcu u. t. t. Drusku grūtāki gan ir, pareizi
noteikt, cik baribas izlectojuši zirgi, cik go-

vis, cik aitas u. t. I. Labi vadītās, lodās

saimneecibās aprēķina baribas daudzumu
jo smalki un snecdz tad lopeem baribu ar

svaru, mazus saimneecibās turpretim netik-
tu šādas pūles atlīdzinātas, tādēļ derīgi va-

sarā jau gubeņos īpaši atdalīt katrai lopu
šķirai nodomāto baribu un tā izzināt, eik

govis, cik aitas u. I. t. apēdušas.
Katras govs jifiena devi gu -

m u jeb peenigumu vajadzētu ikkatrai saim-

neeeci jo smalki zināt, bet katras govs ik-

reizēja izslaukuma mērošana prasitu par
daudz laika, tādēļ mēro tikai divas deenas

mēnesī, vislabāk katra mēneša 1. un 15. dee-
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nn iih aprēķina pēc seom ikaitļeem, cik sto-

pu peena govs devusi gada laika. r<xi nprē-
ķimisanaa jarīkojas sektai: Peom. 1. jūlija
izslauca no govs /?īmaļas 7 stopus, 15. jū-
lija hM» stopus peena; abus Šos skaitļus su

skaiui kopu un dala caur 2, ta tad datumam
li't j stopus, kas japeeņpin . par caurmēra

skaitli pre.ekš šim 15 deenam, kopu govs
slaukta. Pēc ša peoniēra,’Zīmaļa tā tad de-
vusi no 1. jidz IT>. julijani G ;ti reiz 15, t.i.

101 «topu poo.na. (41 trīt tāpat jaaprēķina,
«ik, Bninuža. cik Saltie 11. o. devušas. jsiids
pnt kurt» ari aprēķina, cik pecna izslaukts
no 15. jūlija līdz 1. augustam (te javairo
vidējs peoua devums ar IG doenatnk 11. t. t.
fšiidi nkojotecs veenigi pareizi izzināms, ku-

lta govs derigaka turēšanai, ktifa pardodama
li. t.. t. išim paša jiconn devuma pārskatā der

ari atzīmei, kad govs aizlaista un kad ta at-

ncstsices. ka tas paraugs redzams.
P e c n a d au d r 11 m a pāra ka t s rā-

da, cik poena izslaukts ikkatru deenu gadā.
Pecna daudzumu vislabāk izmēro, ja ļtecvntt
kārš traukos, kūpi leclums izmērots. (Skat.
paraugu.)

Mēslu izvedumu grāmatā pec-
Jnmpjam, mk un kādus mēslus esam uz to

un to lauka gabalu izgāzusi. Si peorakstisa-
na visai vajadzīga, jo tikai tādā ziņā varam

ari* pēc gādecm pnrloecinatecs, cik katrs
lauka stūris mēslots un varam pēc tam zi-

nāt, kāds augs būtu ļalmk veeua vaj otrā
laukā sējams. Kūtsmēslus rēķina vezumocm,
piezīmējot cik pudu upm. ir vezumā nn ari

minot-, vaj zirgu staļļa, govs kūts 11. t. t.

mēsli leotnti. Maksdigoa mēslus uzdod, cik

pudu uz pūrveetu un cik proccntigi mēsli
sēti (skat. nokārtojumu paraugos). Jau ma-

za saimuecciha grūti atminēt, vaj vairākus

gadus atpakaļ tonī un tanī laukā stipri vaj
maz mēsloto ar kūtsmēeloem, kādi māksligi
mēsli tur seti u. t,. t. Leclā saimneecihā, kur

pārvalditaji varbūt, beeži maiņas, nebūtu
bez peorakßtišauns šādas katram sairaneeko-

tajam jo vajadziga9 ziņas nemaz izminamas
un atminamas.

Saimnoccibas ražojumu grāmatā varētu
vēl eeveetot dažu it noderigu pārskatu, to-

mēr Šoreiz lai poeteek ar visvajadzigaka-
jeem.

Peeminesim vēl tikai veenu nepeeceeša-
ran blakus grāmatu: darbn grāmatu.

Darbu grāmata i/ ļoti vajadziga
grāmata, bez tās nav italiskā grāmatu veša-

na nemaz eespējama. Ģinī grāmatā eeraksta
it visus katru deenu strādātos darbus, tik-
lab cilvēku kā darba lopn strādāšanu, tur-

klāt peemmot, kādam kontam darbs par la-
W Biris, (Skat. eekārtojumu turpmāk.)

Kffe šādas grāmata* normām, cik darba
perm. mums lopkopība prasījusi un tā tad
nevaram noma» noteikt, vaj mūsu lopkopī-
ba ir eeucsiga, vaj esam strādājusi ar zaudē-

jumecm. Jaeel.fgo, ka nomon lupu apkop-
šana jalock mums rēķinā, l>et tāpat ari lopa
ēdama poevešana. prom. zaļbariba, lopu no

mešana u. t. t. Mazākus darbus novērtē uz
J/j, v;rj Vit vaj V\ deenu un darba spēkus,
kas cauru gadu pastāvīgi vienam kontivn

peem. lopkopībai par labu strādā, vecnkār-

šibas dēļ darbu gramsta katru deenu nemaz

sevišķi neatzīmē teenu par visām teizem
šim kontam uz rēķina (debitē), Dnrbufgrā-
mata cednlita prcekš vīru. seevit un bērna
darba deenam un zirgu drenām. Ja vīree-
šeom ļoti neveenadns algas, eaur ko darba dre-
nas ( venas ari neveenadns, tad var vīru deo

11as dalit vairākās rubrikās, uz-katru uzrnk-
stofdeenns algas cenu sevišķi. Var ari tādā
gadījumā pecminet, cik par katru darbu iz-

nāktu maksa naudā. IVem. 2 vīri eceja
(lauka konts) ā GO kap. deenā, 2 vīri strā*

daja dārzā (dārza konts) ā 70 kap. drenā.
Ari algadžu darbi tādā kārtā pecJtokstomi.
Zirgu deenu cena» nevaram pnozīmēt, jo
tikai gadu beigās varam, kā to virsgrāmatā
mizosim, to dārgumu atrēķināt.

Visus šādus saiinncecibas gadijumns me-

moriālā blakus grāmatas poerakstot, fftlcek
mums tikai nedaudzi gadijumi ecrnkstiša-
uai pašā memoriālā. Tā atleek peem. parādu
v.n pnrndneeku tekošu rēķinu peezīmešana.
Tā tad memoriālā eerakstam it vi-
sus parādu prasi jumus, klipi mums

eiteem jamnksā. Ari vismazakee niz-

lcencjumi japeezimē. Ja kaimiņa no

mums aizleenejis pudu miltu, tādēļ
ka tas nevar slikta ceļa dēļ notikt uz sudma-
lām, vaj mēs esam sūtijuši savus strādnoe-
kus citam kaimiņam pecpalīdzet pee kulša-
nas ar musinu u. t. t., tad tas mums tūliņ
jaeeraksta šinī peezīmejumu grāmatā. J>oz
tam var eerakstit memoriālā pec grāmatu
nesanas nepeececsamo blakus grāmatu iznā-
kumus. Peem. mēneša laikā peegādats tāds
un tāds inventārs, eevākts tik un tik no kat-
ras labibas, atdots tik labības un tik gaļas
u. t. t. saimes uzturam 11. t. t.

Kā redzam, Inuksnimncecibus grāmatu vo-

lānā memoriālām kā tādam nav tik plaša
nozīme, kā tam penšķir tirdzuecciskā grā
matu vešana. Lauksaimneoeibā ir tik daudz
ko peezīmet, ka novaram visu eerakstit. me

moriala aprobežotās telpās, nn ja to ari galu
galā izdarītu, tad nebūtu tik pārredzams
pārskats, kā to mums sneedz tā saukta mp-

moriala blakus grāmatas: saimneeoibas ee-

dzīves grāmata, saimneeoibas ražojumu nn

darbu grāmata. Veenigaia oemesls. kāpēc
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mēs to vēm ruinēto trīs grāmatu veetā, ku-

ram vēl peeveenojama paradu un parādnoo-
ku grāmata (kuras veetu te izpilda mēmo

riabs Sauraka nozīmē), leetnjam tirdzneoci-
bas grāmatu vešanā pazīstamo vārdu memo-

riāls jeb peezīmejtimu grāmata, ir tas, ka
līdz šim latveešu valodā sarakstītās un

daudz izplatitās lauksaimneceibas grāmatu
vešanas pamācības širn meinoriuhun likušas

v i s*u lauksaiuineeoibas poezīrnejumu grā-
matu veetu izpildit. Lai nu šis īsais aizrādī-

jums par lauksaimneceibas grāmatu vešanu

būtu saprotams vUuem te< m, kas lanksaim

neņeibas grāmatu vešanu māeijušees pee
vecākām pamācibam šinī arodā, tad leoto-
jam pēc eespējas ari to tanīs oc ro nosau-

kumu: memoriāls. Caur to tiek ari tirgota-
jiem lauksaimneceibas grāmatu vešana vai-

rāk saprotamaka hekā līdz šim, kur katram

tirgotajam pārlceciba, ka ikkatrs, kas protot
tirdzneecibas grāmatu vešanu, varot ari vest
lauksairancocibas grāmatas. Pateesibā izšķi-
ras ļoti tālu vcena no otras, tikai pamata
principi tām veenadi, bet pati rēķinu vešana

pavisam citādā. Tirdzneecibā peezīmē me-

moriālā ļoti maz atgadījumu, kamēr lauk-
-Baiinueecibaß grāmatu vešana pnstāv vaj
•*/i no dažadām peezīmem, kuras tirgoņi rak-
sta memoriālā. Tirgoņecm gandrīz veenmčr

dotas noteiktas cenas un visai maz nezina
mn vērtību, lnuksaimuoekeem vjsleelaka
drļa ražojumu un pat darba spēku (zirgu'
darba deenas) ar nenosacitu, vēl ncizroķiua-
mu cenu un vērtību.

11. Virsgrāmata jeb gada norēķins sa-

stāv no daudzuma sevišķceiu rēķiuoem par

ķatru saimneecibas zaru īpaši.

Virsgrāmatu sauc ari par „izvilķumu grā-

matu", jo ta sastāv vceuigi no izrnkstoem iz

kases grāmatas un tā sauktā memoriālā, ar

kufu jardu mēs sapratām visas imneeci-
bas grāmatas, kurām nav darīšanas ar skaid-

ru naudu. Virsgrāmatā nedrīkst neko cc-

rakstit, kas nobūtu jau ceproekšejas „pa-
muta grāmatās" ecrakstits. Ģmt grāmatā tik

sakārto un nodala visus rēķinus pēc kon-

teem. Katrai personai vaj leetai, ar ko

mmus darišanas, un katram saimneecibas

zaram jatierīko īpašs konts. IJez tam vēl va-

jadzīgi daži blakus konti, poem. algu konts,
kufi izdala dažas saimneecibas izdevumus

vaj eeņēmumus uz citeem „pe]ņas kontcem".

Tā tad virsgrāmatā varam vecgli pārredzot,
ka stāv ar katru kontu. Virsgrāmata, tā-

pat kā kases grāmata, ecrīkota uz divām la

pas pusēm, vcena pret otru, kuras apzīmē-
tas ar to pašu skaitli. Pār abām lapas pu-
sēm uzraksta konta nosaukumu. Uz kreisās

lapas puses uzraksta *debets" un šinī puse

eoraksta visu, ko konts saņēmis, citocin. vār-

dccm: visu, kas precks si konta izdots. Uz
laims lapas pusos uzraksta ,/kredita" uu to

peezime visu, ko konts izdevi» (t.i. ka» no

viņA mjņfern'M). Datumu nerakstu virsgrāma-
ta, bet gan peezunē, no kufaa grāmatas skait-
ļi ņemti un kupā lapas puso tur tee atroda-
mi. Kontu noslēdzot skaita vit»aā debeta zil-

inās un visas kredīta zilinās, starpību starp
abām nosauc ntd o. Ja neatleek nekāds
zaldo,' tad saka

w
konti izlīdzinās*. Zaldo

kredīta apzīmē peļņu, debeta puse .
zaudējumus. Italiskā grāmatu volānā vajaga
beigu kurnam uz konta katru pusi būt vec-

uadā Icelumā, caur ķo pārteccinamoes, vnj
pareizi saskaitīts. Peļņa tādēļ, pārvedama
veenmčr uz debeta pusi, un pbeskailmm
zem nosaukuma „z aldok rc d it" pcc ci
tām debeta zumam, zaudējumi atkal kredī-
ta pusē zem vārda „z al <1 o debet" 'pie-
skaitāmi kredita zumam. Tādēļ kāda kouta

peļņa redzama debeta pusē. zaudējumi tur-

pretim kredita pūsē.
Itālisko grāmatu vešanu eesākot un pir-

mo reizi virsgrāmatu sastādot ceļas dazadi

jautājumi, kufi labi japārdomā. Saimneecibas

vadītajam vispirms japurleok, kādus kontus

eerīkot, jo pēc tata grozās ari pamata grā-
matu iekārtojums. Kontu skaits atkarājās
sevišķi no tam, kādas ziņas par saimjiee-ci-
bas gaitu vēlarneos smeltas no italiskās

grāmatu vešanas. Tomēr še vel reiz j.iatkār-
to, ka peo pirmā pasākuma pakopjot italis-
ku grāmatu veš. -:u, jaizteck pēc nespējas ar

mazu skaitu kontu un jaupmeerinus pirmos
gados ar saimneecibas inožak sīki izstrādā-
tu pārskatu. Grāmatu vešana praktiski oo-

strādajotees varam tad saimņi ooibu sadalīt
vairākos zaros un par katru sevišķi aprēķi-
nāt peļņu vaj zuudejunuis. Tā pcem. vedam
sākot, tik veenu kontu", kamēr
vēlāk varam to sadalit kveosu, rudzu, mecž.u,
auzu kontos u. t. t., katrai zculkppibnb augu
šķirai sovisku kontu eerīkojot un izdevumus

par tecm sevišķi aprēķinot. Tāpat nav sākot

vajadzīgs sevišķs dārza konts, cūku koņts,
putnkopibas konts, bet varam tos visus it.

labi peevecnot „saimes uztura kontam", ja
pirms minētie trīs konti, savus ražojumus
atdod pa leehrkai daļai saiiunoecibas kontam
saimes uzturam.

Labi ja izšķir starp „r ažotaj eem ko n-

teom". Pirmejee zīmējas uz tādeem saim-
teora". Pirinejee zīmejsa uz tādeem saim-
nečeibas zareetn, kuri ko ražo, uz Vuļ-cera tā

tad var vaj nu pelnit, vaj pazaudēt! Peem

govkopiba ir ražotājs konts, ja peenu vaj
citus govkopibas ražojumus pārdodam, tad

varam ar to vaj nu ko pelnit, • vairak ņemt,
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nekā visi mūsu izdevumi govkopibas labā,
vaj ari ko pazaudēt, mazak eeņemt, nekā

mums lopu hariba un visi citi izdevumi ko-

pā maksājuši. Uz algu konta turpretim ne-

varam nedz kaut ko pelnit, nedz ari ko pa-
zaudēt, jo strādnoekus leetojam veenigi pa-
šu saimneecibas darbeem un tcem konteem,

see darbi par labu nākuši, teein ja-
sedz visi izdevumi par darba spēkeem. Dar-
bu grāmata uzrāda mums, cik deenu kopā
strādāts par labu zemkopibas kontam, cik
deenu lopkopības konteem u. t. t. Viseem
šeem konteem jasedz kopigi pēc strādāto
deenu skaita un cenu samēra visi izdevumi

par darba algu kontu. sādiiß kontus, kuri,
dažus izņemot, nedz ko pelna, nedz pazaudē,
ik t veenigi saņem no vairakeem konteem
dažadus eeņētnumus (mūsu peemērā darbu

algu konts eeņem skaidru naudas algu no

kases konta, deputātu naudā aprēķinātu no

zemkopības konta u. t. t.) un tos atkal iz-

dala citeem konteem (naudā aprēķinātus
darba spēku daiadcem konteenD. r.n

mir nalīga vaj bluķu* r
: i*v

’

m-

ijt- sadala 3 ~s:

1) konti, k uzrīida sai ..ueekosanns ir:ipi-
♦ala vairošanos vaj mazināšanos, peem. bi-
lances konts, īpašneeka jeb privat-konts,
zemes pārlabojumu konts, zemes vērtibas
konts u. t. t.

kases kopts dod pārskatu par «aimnoe-
cibfi apgrozīto naudu un izdala to uz riteom

konteem. SJj» konts izšķiras no viseem ei-

teem caur to. ka ta kredita un debeta pu-
ses nestāv nekādā sakarā veena ar otru

izdalīšanas nn pārvešanas konti stājas
darīšanās ar vairakeem virsgrāmatas kon-

term. Pee šfldeem peeskaitami vispārigo iz-

devumu konts, saimes uztura konts, algu
konts, darba lopu konts, darba rīku konts

u. t. t.

Ražotājus jeb galvenos kontu o var noslēgt
tikai pēc tam, kad noslēgti palīga konti.

soe galvenee konti uzrāda saimneecibas za-

ru peļņu vaj zaudējumus. Galvenee konti ir:

zemkopibas konts, pļavu konts, dārzu konts,
govslopu konts, zirgu audzēšanas konts, arf

brūža konts, ķee£elnicas konts n. t. t.
Ttaliskai grāmatu vešanai vajadzigos kon-

tus aplūkosim nn tuvāki nn proti tādā kār-

tībā, kā tee vislabāk sakārtojami virsgrā-
matā.

Tfilances jeb gada aprēķina
konts vajadzigs vispirms pee virsgrāma-
ta?! uzsākšanas. Kredita pusē eerakstam vi-
su s: vu mantibu (aktīva) gada sākumā. To

jaraksta neveen skaidra nauda (redzama iz

pērnas kases grāmatas), visādi ražojumi,
novērtēti pēc toreizējām cenām (iz ražoju-

mn grāmatas cenas peezīmejot), dzīvais uu

nedzīvais inventārs, naudā aprēķināts (pēc
inventāro grāmatas), bet ari visi līdz gada
sākumam jaunajam gadam (par ku rēķinus
vedisim) par labu pastrādatee darbi un citi
izdevumi naudā aprēķināti (izzināmi jvēc
darbu grāmatas, sējas pārskata, mēslu grā-
matas u. t. t.)

>
kā ari zemes un ēku vērtība

gada sākuma (aprēķinātā, caur novērtēšana,
zemes pārlabojumu izmaksām un eku bū-

vēm)-
Debeta pusē jaeeraksta tādā pat kartibā

skaidra nauda, ražojumu un inventārā vēr-

tību, nākošam gadam par labu padaritce
datbi un citi izdevumi, un zemes un ēku

vērtība gada beigas. Veenā vaj otrā pusē
atliekošais zaldo rāda peļņu vaj zaudējumus
saimneecibas gadā.

TpaŠneeka jeb privnt- ko n t *.

Ja saimneecibas īpašnoeks pats vada saiin-

ncecibu,4 tad tam jaskaita tikpat locīji alga,
l-j? ta Vadam ebiri sveram saimnOeeibfls va-

\. ?nm, škpff**c* , suitttP'čoctf : •■■ •
u:. vajndz . nuir.cs. M i.—ru.i.

Tpasnceka * : -o pnvāt konts \•. nu r r
* i.'.us

par visām naudas zumam, rsižojumr/ . t.t.,

kuplā īpašneeks gada laikā saņeb.T. Ja

īpnšneeks vairak saņēmis, nekā tam kā algo-
tam saimneekotajam pecnāktog, tad pārā-

kums pecskaitams peo saimneecibas skaid-

ras peļņas. Tas pats zīmējas ari uz saimneo-

cibas rcntnccku, ja tas vairak patērē *£-
vām vajadzība m, nekā tam algas pccuāktos.
Ja īpr.srieeks vaj rentneeks mazak patērētu,

kā tcem peenākas algas, tad atlikums teein

par labu no saimneecibas peļņas.

Rrivat-konta debeta pusē rakstāmi visi

skaidras naudas maksājumi saimneekotajam
vaj rentneekam), visi tam dotee

ražojumi un dažadi citi izdevutbi ta labā.

Kredita pusē visas . Tpašneoka izmaksas
saimneecibas labā u. t. t. un īpašneeknm
(vaj rentneekam), kā saimneekotajam, poe-

nncigā alga. Sīs zumas pārved no šcjecnes
uz saimneecibas vispārīgo izdevumu kontu.

Zemes īpašuma un feku Konts

uzrāda zemes un eku vērtibu un inas pār-
grozījumus saimneecibas gadā. Debeta pusē
eeraksta zemes un ēku vērtibu gada sāku-

mā, tad pecpirkto zemes gabalu vērtibu, iz-

devumus par palcekošeem pārlabojuraeon
un ēku būvēm. Tā tad debeta zuma uzrāda

saimneecibas nekustama īpašuma vērtibu.

Clad* beigās pārved šo zumu kredīta pusē,
no kureenes to eeraksta nākošā gada bilan-

cē. Tā tad debeta un kredita puses izlīdzi-

nās. Ja zemes vērtiba kant kā mazinātos

(ēkas nodegtu, zemes gabalus pārdotu, ēkas
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nodiltu u. t. t.), īad čā«l»s zuums ecruVsta-
mas kroiji ta pusē. Starpība starp šo kredīta
pusi un debeta pusi (zemes vērtību gada sā-

kumā), tā sauktais zaldo, eerukstams kredi-
ta pusē. no kurecm s to pārvedīs uz nākošā

gada bilanci, kā saimnecvihas vērtību note-

cējušā gsdn beigās. Debeta un kredita puses
ari Šinī gndijnniā izlīdzinasces.

Zemes pārlabošanas (ju elo r a-

efj as) kou t 8. Te jacevero tik tādi ze-

mēs pārlabojumi, kuji ilgākus gadus pastā-
vēs un Sainineecibai labumu nesīs. Tā lau-
ku nosusināšana, llierģclešdnā. purvainu pja-
vu apiešana ar Smilti, lauku dziļkiilf.iira
u. t. t. lā kā šādi pārlabojumi paaugstina
zemes vērtību, tad izdevumi par teem japēe-
skaita pee zemes īpašuma konta. Izdevumus
pat mazakeem pārlnbojumeem, kā grāvju
rakšanu, parasto mēslošanu u. t. t.. lēek uz

to kontu rēķinu, kujvem ceļas caur t*» tais-

ni labums, da mitru Izdara kādus palee-
košus zemes pjfrbil , ... • tad vdevumi

par fji ini 1» ;.l:i uz *.
s . kam

i • "»rvi -od- let J • k:ii.t ta, ka ar

; '...i *;ļfrbi , zēevir n’ iklz ar in-
tresem Mišeos, kaut pārlaboju-
mi ps-tavet«. »ē! ilgākus <r;n. s! : fši korita
debeta pusē eeraksta visus izdevumus par
zrnies pārlabojiMiieeni. gada beigās pārved
šo nmili uz kredita pusi un no tnreertes uz

zemes vertibas konta debeta pusi.
Kkti konts nav mazās saimneecibas

vajadzīgs, var eku mazākos peelšpijumus
rakstit saimniec iuis vispārigo izdevumu

kunta un jaunas biives taisni zemes un ēku
vērtibas konta. leplakās saimneecibās ved

īpašu ēku kontu un raksta tad debeta pusē
izdevumus un naudu aprēķinātus būvmate-

riālus, darba deenas u. t. t. un kredita pusē
izdala šo zumu uz teem ražošanas konteem,
Kupeem ēkas pal- labu nākušās. F.ku peelāpi-
šanas izdevumus izdala uz pcederigeem kon-
tecm pēc kases un darbu grāmatām, no kū-

pam izzināms, cik skaidru izdevumu un dar-
ba spēku izdots preekš katras ēkas.

Kases kon tā eeraksta debeta pusē
visus naudas eeņēmutnus, sakārtotus pēc, da-
žadeem konteem, kredīta pusē visus izdevu-
muß tāda pat kārtibā. Kases atlikums japār-
ved uz nākošā gada bilanci. Kases kontam
nav leplaka nozīme, kā kaut kūpam citam

palīga kontam, jo no kases apgrozijnineem
vaj naudas atlikuma kasē nav nebūt notei-

cams, vaj saimneeciba ko pclnijusi vaj zau-

dējusi.
Saimneecibas vispārigo iz-

devumu kontā peezimē debeta pusē
visus izdevumus par vispārigo saimneccibu,
klipi nenāk veenam, bet vairakeem vaj it vi-

ražošanas konteem par labu. Kredīta
pusei eeraksU eeņēmiuuus iz vispārējā*
s«uiujieeqibas; sec novelkami no debeta pu-
s»\s un atlikums, nosaukta /,saimneecibas
vispurigee izdevumi" jeb „&c)ieriil-izmak-
s:;s", jaizdala uz ražošauas konteein, skato-

tovs uz to. cik samērā katram uo šeom izde-
vumi par labu nākuši.

Kā saiinnsecibas vispārigee izdevumi ja-
skaita:

1) Visas nodevas, valsts un pagasta klau-
šas. apdrošināšanas maksas u. t. t.

2) Saimneecibas vaditaļa alga un uzturs,
tāpat ari citu saimneecifcas eerēdņu (vagaru,
muižas skrīveru u, t. t.) algas tm uzturs (ja
■*eelakās saimneecibās tādus tura). i

8) Izdevumi par māju ceļu taisišanu. aku

uzturēšanu, saimneekotaja un vispariga sa’m-

neecibas personālā (muižkunga, vagara, skrī-
vē: au. t. t.) dzīvokļu īri un, ja neved īpašu
ēku k'mtu, ari visi saimneecibas ēk>- izde-
vu m»

4’ 1 )a 'adf izdevur i: u” rījo~C'iķu
i.- > biaukšc- v.iplriģii.s s*-I'* 1'* i.ieclSas

jā, ceļu izdev.
,

rakstāms r> a’s, sētas

uzkopšana u. t. t.
Šee saimieecibas vispārigee izdevumi

daudzkārt ļoti leeli, tādēļ labi japārdomā vi-

ņus tā izdalīt uz ražošanas kbnteem. kā
saimneecibas apstākķ to prasa urt atļauj.
Sos izdevumus sada'a samērā ar to. cik uz-

manTas un darba prasa katrs saimneecibas
zars no saimneekotaja vaj ta palīgeem, crk
leelā mērā teek oeekopts katrs ražošanas

konts un cik tas eenesigs un kādus izdevu-

mus tas prasa sevišķi preekš sevis. Ja ecrī-
kots īpašs ēku konts, tad jau drusku veegla-
ka vispārigo izdevumu izdalīšana. Izdevumi

par ēkām atkrīt te nost un tur veegli izdalā-
mi \:z teem konteem, ku[i ēkas ieetojuŠi.

Mušu saimneecibās peekrilīs zemkopibas
kontam vispārigo izdevumu visleelakā daļa.
Ja zemkopības kontu sadala vairākos kontos,
preekš katras augu šķiras savu, tad izdala uz

zemkopibu krītošos vispārīgos izdevumus sa-

mērā ar katram augam eerāditu zemes lee-

lumu.
Kā teikts, gfuti nākas vispārigos izdevu-

mus pareizi izdalīt, liet ja veenreiz visi ap-
stākļi pareizi apsvērti un panākumi
juš;

,
ka izdalīšanas veds pareizs, tad varam

ari uz preeksu pēc ta rīkotees. Saimneecibas

rīcibu [ ārgrozot, peem. graudkopības veetā
vairak vēribas peegreežot lopkopībai, protams,
japārgrora ari vizpā Igo izdevumu iz Ja ~ņa.

Tā ka šim kontam izleetotas ari zirgu dee-

nas, kuļ-u cena nav vēl aprēķināta, tad drusku

pagļūti noslēgt vispārīgo izdevumu kontu.
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Zirgu kontu atkal nevar pareizi noslēgt, ee-

kams nav noteikta daļa, ar cik tam japeoda-
las pee saimneecibas vlzpārigeem Izoevu- c

meem. Šos grūtumus pārvar vislabāk caur
y

to, ka peeņem par zirgu deenam kāda apmē-
ra cenu. Ja gadu eepreekš jau grāmatas ve-

stas pēc italiskās grāmatu vešanas vīzes, tad

var peeņemt to pāžu cenu, kā izrēķināts ga-

du eepreekš, ja nav zlrgeem se-

višķi utlalmes gadījumi, tad cena par zirgu
deenu maz ko pārgrozās. Pēc šīs apmēra ce-

nas aprēķina nu vispārīgām vajadzibam leeto-

tās zirgu deenas un noslēdz tā saimneecibas

vispārīgo izdevumu, jeb generalizmaksu
kontu.

Ja vēlāk pee zirgu konta noslēgšanas Iz-

rāditos, ka zirgu deena drusku dārgākā vaj 1

lētākā, kā Še peeņemts, tad mazo starpību
par vispārīgā konta zirgu deenam izlīdzina

ar to, ka tam kontam, kup> visvairāk zirgu
deenu leetojis, eerēķina zirgu deenu maksas

kopzumu par tik daudz leelaku vaj mazaku.

Saimes uztura konts saveeno

savā debetā visus izdevumus par saimes usturu,

eerēķinot tiklab pašas saimneecibas ražoju-
mus, pirktos uzturas līdzekļus, kā ari šim

kontam izleetotos darba spēkus. Kredita pusē
izdala šos izdevumus samērigi uz teem saim-

neecibas zareem, preekž kureem saime un

saimneecibas vaditaji strādājuši. Ari šim kon-

tam vajaga izlīdzinatees, jo tas palīga konts,
uz kura nevar ne pelnīt, ne pazaudēt.

Saimes ustura konts uzrāda, cik dā'gi saim-

neecibai izmakiā saimes un viņu vaditaju
uzturs. Pareizi vests, uzrāditu šis konts dau-

dzām mūsu saimneecibam, kur meklējama
daudzreiz vaina, ka neteekam ar saimnee-

cibu uz prcekšu. Būtu japārdomā, kaut kādi

taupigaki eerīkotees, vaj neprcce’ās saimes

vcetā nebūtu daudz lētāki turēt deDutata
sirādneekus un algādžus uz savu maizi, u 1.1

#

Ja saimneecibas īpašneeks tura īpašu, no

t
saimes (kaipotajeem un strādneekeem) šķirtu
galdu, tad javed pēc eespējas ari sevišķs

īpašneeka usturas konts, jo šis

konts apgrūtina saimneecibu daudzkārt jo leelā

mērā. īpašneeks maz ko eevēro un skaita

tikai pēc skaidras naudas atlikuma, vaj saim-

neeciba ecnesiga vaj ne. īpašneeks, kas

pats vada saimneecibu, nedrīkst nekad savam

usttiram vairak Izdot, nekā tas to atvēlētu

algotam saimneecibas vedejam. Tādu zumu

var tad pārvest uz vispārīgo izdevumu kontu,
bet atlikušā daļa, ko īpašneeks savam ustu-

ram vairak izdevis, nekā saimneecibu vadī-

dams nopelnījis, japārved' īpašneeka konta

debeta pusē kā skaidrs eeņēmums no saim-

neecibas.

Saimes uztura izdevumus uz galvam iz-

dalot peenem, ka 3 vīreeži patērē caurmēra

tikpat kā 4 seeveežf. Vasarā natērē dārgāku
barību, kā zeemā.

Algu un deputātu konts. De

beta pusē eoraksta skaidrus nau las izdevu-
mus (no kases grāmatas) par algadžeem un

apgabalus (akorda) stiāineekeem, tad naudas Iz-

devumus par gada kaipeem.un pēc saimesuztura
konta izdevumus par strādneeku uzturu. Ja
tura deputātu kalpus, tad te japeezīmē visa

deputātā vērtiba, ari zirgu un cilvēku deenas.

kufas deputlstu labā strādātās. Kred ta pusē
eeraksta pēc darbu grāmatas vispirms uz

kādeem konteem Izdalas a’idžeem izmaksā-

tās skaidras naudas zumas. (Darbu grāmatā
1 bij peezīmets, cik algādzis maksas dabūjis un

kādam kontam tas strādājis.) Darbu grāmata
uzrāda ari, cik deenu gada strādājuši gada
kalpi un cik deenu īpaši pee kaira konta.

No kases un saimes r c Mra konta redzams,
cik izmaksājis kr"T ’.arba spēks. Izrē-

ķina no tām. '.. ,;ji katra darba deena

un tad jo vcc.
,

c.k katram k ntam jamak.sā
algu un uzturu segšanai Tapat jarēkina, ja
tura deputātā ka’pus. Ja daži strādueeki
strādā tikai pce vcena. zināmā konta, peem.
lopu kopējs kopj vcenigi lopus, vaj zirgu gar.s

veenigi zirgus, tad šādu strādneeku algu un

ustura vērtību var rakstit taisni ta konta

beta pusē, pee ku[a tce strādājuši.
šis kents ari izlīdzinās.

Darba lopu jeb zirgu konts

ir ari tikai palīga konts. Ja turpretim zirgus
audzinām leelakā mēri, tad var zirgu konts

pārvērstees ari par peļņas jeb ražošanas kontu.

Ja tura zirgus un ari darba vēršus, tad jašķir
abi konti veens no otra, lai gan tee abi pil*
nigi veenadi eckārtoti.

Konta debeta pusē peeraksta zirgu vērtibu

gada sākuma un visus izdevumus par zirgu
usturiT, kredita pusē peezīmē zirgu vērtiba

gada beigās, dažkā-t pārdotos zirgus, no

zirgu steļļa dabūto mēslu vertibu un

cik beenu zirgi bijuši darbā. Ja krcdPa

puses kopzumu novelk no debeta zumas, tad

atleekošā zuma apzīmē cenu par visu zirgu
darbu kopā. Ko tam veegli izrēķināms, cik

katra zirga decra izmaksā un pēc barbu grā-
matas noteicams, par cik deenam katram koi-

tam jamaksā. Zirgu vērtība gada sākumā un

gada beigās veenmēr janovērtē. Nav eetei-

cams zināmās procentes (parasts lt<°ļo), kā

dilšanu no vērtības norakstīt, jo skatotees U2

zirgu vecumu ir veenreiz 10°jo par maz (ja
zirgi visi veci), otrreiz atkal par daudz, jo

jauni zirgi var gada beigās dažkārt pat būt

vairak vērti nekā gadam sākotea*.' Pee 1z-
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cevumeeai par zirgu kontu japeeskaita ari Iz-

devumi par zirgu leetam un braucameem rī-

keern, jo bez rīku un aizjūgu zirgi nevar ne-

kādu darbu strādāt, Zirgu darba deenu vis-

labāk rēķināt cauru gadu, vasaru un zeemu,

yqenā cenā, jo edmašana neiznāk zeemā lē-

tāki un zirgu Kedas* kā ari apkalšana nodilst

zeemā pat leeJakā mērā, kā vasaru.

.Saimneecibas r 7 k u konts iz-

rāja, vaj visu saimneeciba loetoto rīku vēr-

tība jzada laikā valrojusees vaj mazinsjusees
un Kādi izdevumi cēiušcestos kārlibā usturot.
Konta debeta puse poez7mē rīku vērt’.bti ga-
dam rākotees, jaurpcegādato rīku cenu. rīku
izlabošanas izmaksas u. t. t. Krcdēa

puse peezīmē rīku vērt'bu gada beigās,
eeņemuiuus par pārdoteem rikeem u. t. t.

Kredīta zumu no debeta zumas dvelkot, dabu-

r.am riku nodilšanas vērtību, kura jiizdaia
uz teem konteem, kas rīkus ledojusi. Sis

.conts (ā tad izlīdzinās. ~ -

Sa konta sastādīšanu un nodilšanas lee'uma

noteikšanu atveenlina ļoti, ja daf.ados Izdevu-

mus par rīku salabošaru samaksājot, kāres

grāmatā peezīmē, par k u f a konta rikeem
nauda maksata. - -

Ražojumu Jeb klēts konts Ja-
s&Ja'.a valrakos kontos, pēc ražojumu dažā-
dā o šķiram, labibas konti, sakņu austi
•konti, seena un salmu konti, ma! kas korti u

t. t. Šo kontu debeta pušē peezīmē
ražojumu daudzumu un vērtibu sa-

kurtā, visus gada laikā ražotos vaj peeplrktos
produktus, rādoto ražojumu vešanas un ceļa
izdevumus, ēku īri, oārvaldibas un briša-

nas izdevumus, darba rīku nodilšanas zumu

u. t. t. Kredita pusē peerāda, kur ražmi-
mi izleetoti un izdala debeta pusē minētās

izmaksas uz teem konteem, kūpi devuši

ražojumus, samērā ar ražojumu vērtibu uiT
daudzumu. Ari šis konts izlīdzinās. Ja
izdevumus par šo ražo rimu uzglabāšanu
eeraksta taisni Vispārīgu izdevumu konti»,
tad var ari iztikt bez viset m pirms inino-
iecm kontē* m.

Mēslu konts sneodz pārskatu par
saimnrrc’bā r?>foU»em vaj perpirktoēm
mēsiet m un viņu tzleetošanu. Debetfe |su*-ē
eeraksta gada sākumā mājās atrodošo mēšlu

daudzumu, izdevumus par pirktecm rr r"-

leom, dažado lopu sugu ražoto mēslu aj>-
mera daudzumu un to vērtibu, mēslu koi a

izmaksas, kā daļu no vispāriga izdevuma

konta, riku konta u. t. t., izdevumus par
mēslu apstrādāšanu, mēslu izvešanu un iz-

dalīšanu uz lauka. Konta kredīta pusē ap-
zīmē nākošam gadam atleekošos mēslus

un gada laikā pārdotos mēslus. So zumu

novelk no debeta puses un atlikumu pee-
raksta nākoša gada bilancē, kā izdevumu
nākošam gadam uz preekiu, jo mēslus pa
leelakai daļai ledo tikai preckš nākoša

gada pļaujas. Ja zemkopibas kontu dala

per. labibas šķiram vairākās nodaļās,* tad

mēslošanas izdevumi nav leekami kopā
vesera zumā, bet skatotecs uz katram augam
pee.šķirto mēslu daudzumu, izdalāmi kat-

ram zemkopībai augu kontam par sevi. *

Pec- rrr.urs, kur sairņneecibas gads
ar 2:t. aprīli, grūti nosar.it tanī laikā kūlī

un staļļos atrodamo mēslu daudzumu, jo
tad to ļoti daudz, Veenkārši lariēļ. grāma-
tu galīgu noslēgšanu atlikt uz mēneša

Vēlāk, kad mēsli visi uz lauka izvesti uu

4»ttr iftd vezumus ar skaitu no kairas lopu
kūts vedot vecgli nosakāms, c»k vezumu

ug tamlīdz au cik vērtus mēslus devuši
mums katra lopu šķira.

I.auksaiinneccibas zinības rāda gan mums

ceļus, kā aprēķināt mēslu daudzumu no

tik un tik lopcem, ļ>ee lik un tik batibas,
kā ari noteikt mēslu vērtību, ja lopi kādu
zināmu baribu bauda, bet viss tas aizņemtu
tik daudz telpas, ka nevaram to šeit kalen-

dārā izskaidrot Izpalīdzamees tadēl ar pee-
ņemtecm caurmēra skaiiļcem (2 l

2 birkavas

(10;>0 irārg.) smagu mēslu vezumu vēr'ē

caurmērā uz veenu rubli').

Airg'ā jau peemine art, ka mēsli veen-

mēr• peeškaitami nākos# bilancē zem-

kopības kontam» bet Uts tikai pa daļai pa-
reizi, jo mēsli 4 visvairāk staļļa mēsli, nelcek

nckaj} veci ā gadā pilnīgi uivetotL Rēķina,
ka tikai pusi no vērtības izlceto uz mē loto
zemi sētais āugs, B

,i« daļas atleekot uz otru

gadu un 810 daļas pat uz trešā gada
augeom. Mākslīgos mēsļift atkal citādā
samē ā vzleeto. Tomēr eevērojoi, ka ikgadus
mē'io v< enu zināmu lauka daļu, sasnie-

dzam gandrīz to pašu, jn vdenl.ā rāibm» <ēj

peeņrmani. ka visus mēslus pa*ē ēuo

izlešto pirmais augs (pirmajā ga< it fa

zemkopības kontu dalam pēc ām 'išeirfcni;
vairākās divās, tnd gan jaeevgru, k.'ftiāgadi
pēc lauuu mēslošanai kā š aups' j.cis. ]V?

tādēļ tad ari jadaķr i/drvumi nfar donu

mēsleein samēra ar katra auga pleci0:0

daud- -n. ivlākrligos: 1 ē-n:k. iz-

ņemot Tomasa’*, ārņus uu ļ.ainitb, gnn pee-
skaifa veenigi pirmajam augam.

Nomas maksas kfcnts vnjaflžigs
tikai ja saimneeciba nomala; lejasaitnfa 02

teem saimneecibas zareem, kup saistiti pce
aainineecibas nekustināmā īpašuma. vi *t

nomas maksa, * samē'ā ar katra peekop*
salmu, zara eenesigumu un tam vajadzigf*
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zemes un ēku plašumu. Debeta pusē ce-

raksla nomas zumu un kredita pusē izdala

lo uz saimneccibas zareem (ražošanas kon-

teein) pēc zemes vērtēšanas reģistra un

Saimneecibas kartēm.

Ja ipašneeks pats snimneeko, tad var no

mas konta veetā eerīkot zemes un

ēku vērtības intrešu kontu, no kup
varēs redzei, vaj saimnecciba teešam eenes

tā las intereses, kā kad ta būtu citam iz-

nomātā.

Zemkopibas konts ecņem mūsu
saimneecibas pa leelakai daļai vissvarigako
lomu, tādēļ tam japeegreež ari īpaši leela
vērica. So kontu uzsiādot, vispirms japār-
domā. vaj eerikot tikai vispāi igu zemkopi-
bas kontu, vaj vest rēķinus sevišķi par
katru lauka gabalu un par katru zudzinato

augu. Vispārīgs zemkopibas konts daudz
veenkāršaki aprēķināms un eeteicams tādēļ
katram italiskas grāmatu vešanas cesāce-
jam. Sevišķi konti par katru augu dod

gan patīkamus pārskatus par saimneecibu

jo tee rā kufš augs va:; * r.n ku fš mazak

eencsi-'-, oct ’e ļoti jaizš .r, kas pee ;

konta u» vas atkal pee o'ra konta izii *'-

darb’ ā uatas ja ved i uzmanīgi, t

visi c . žurnālu peez.. ,umi un is

svarigakais: gi'ūti nākas noteikt, cik lee'ā
mēra katrs augs izleelojis laukam sneegtos
mēslošanas līdzekļus. Izdarāms tas nu gan
ir viss, bet šoreiz iemēģināsim to vēl.

Vaj nu zemkopibas kontu dala, vaj ne,

tomēr pamata noteikumi paleek pee tam tec

paši. Debeta pusē eoraksta visus izdevumus
par lauku aDsēšanu un mēslošanu līdz saini
neeeibas gada sākumam, tad izdevumus
skaidrā naudā un darba spēkus pee tāļakas
lauku apstrādāšanas un nokopšanas, šim

kontam peekrituāo daļu no vispārigeem iz-

devumeein, riku konta, nomas maksas kon-

ta u. t. t. Kredita pusē eeraksta visu zemko-

pības ražojumu vērtibu. Pārdotos ražojumus
skaitot par dabūto tirgus cenu, citus vēl pār-
dodamus ražojumus par caurmēra tirgus
cenu, atvelkot izdevumus pee pārdošanas.
Salmus un seenu aprēķina pēc tādām cenām,

kādas dabūjamas vaj nu tirgos vaj aprēķi-
nāmas pēc baribveelu satura (skat. parau-

gos). Starpiba starp debeta un kredita zu-

mam peerāda kā zaldo kredīts ši konta peļ-
ņu.

Pļavu konts eerikojams tikai, ja sairn-

neecibai daudz pļavu, citādi var šo kontu

peeveenot zemkopibas kontam. Debeta pusē
eeraksta pļavu darba rīku (seena pļaujma-
šīnu, ©eežu u. t. t.) vērtibu gada sākumā, pļa-
vu mēslošanu un uzkopšanas izdevumus,

darba alga», daļu no vispārigeem izdevu-
mecm n. t. t. Kredita pusē japeezīmē pļavu
darba rīku vērtība gada beigās, ražota sce-

na vērtiba un dnžadi citi eeņēmumi. -
zdevumus par pļavu paMāvigeem pārlaboju-
mcnm, kā: nosusināšanas, apūdeņošanas ee-

taiscin u. t. t., leek zemes pārlabojumu kon-
ta debeta pusē un izdala uz tik ilgecm ga-
deem, cik ectaiscs pastāvēs.

(i ani b u konts nerīkojams pilnigi
tāpat, kā pļavu konts. Peļņa» vaj zaudēju-
mu aprēķinašana še gan gpītāka, jo ganību
zāli lopi apēd un tādēļ nākas • gpltaki no-

teikt tās vērtību. Tomēr ar labu gribu un

apķērību varam ari te ceļu atrast. Mēs zi-

nām, ka govs patērē ik uz 1000 mārc. dzīva

svara apm. 25. māre. sausnas jeb caurmērā 30

mārc. parasti sausā seena. Ja nu zinām, ka

uz tik un tik leela ganibu gabala atraduši
tik un tik daudz lopu zināmu deenu skaitu

pārtiku un pee tam bijuši pilnigi paēdusi,
tad varam, skaitot, ka ik uz 1000 mārc. dzī-

va svara lopi ikdcenas patērējuši 30 mārc.

seena, aprēķināt cik zināmu.- ganību ga-

bals devis ee-.. r ,*mu. Tā ka %anib;.s vairak

re.//~s gadā r. jgeiia, tad, i «•t.uri:', j .saskaita

visc gan-' 1 » dcenas kopā.
Dārzu • on t s tāpu kārtojams, kā

zemkopības konts. Ja dārzs samērā ar saim-

neecibu ļoti plašs un pa leelakai daļai tikai

īpašneuka vajadzību dēļ nerīkots, tad ne-

var darza uzturēšanu peeskait.it saimneeci-
bas izdevumeein.

Tādā gadijumā vislabāk likt izdevumu»

pee dārzu īpušueeka konta debeta pusē un

eenākuriius īpašneeka konta kreuita pusē.
Māju dārzeem, kūpi ražojumus izlecto pa-
šu sannneecibā, ari nevajag eerīkot īpašu
dārza kontu. Te var izdevumus rakstit tais-

ni saimes uztura konta debetu pusē. Dārza
ražojumi sedz šos izdevumus konta kredita

pnsē. Ja dārzs noder peļņas uolūkeem, tad

tikai jaeerīko īpašs dārza konts.

Lopkopības kontus eerīko pēc
vajadzibas. Ved īpašu ķēvnieas kontu, pce-
na lopu kontu, barojamu lopu kontu, jaun-
lopu kontu, aitu, cūku, putnkopibas kontu

u. t. t. Mazakās saimneeoibās var peena lo-

pu, barojamu lopu un jaunlopu kontus sa-

veonot veenā govkopibas kontā, cū-

ku un putukopibas kontus atkal peeveenot
saimes uztura kontam (skat. to).

Vīsos šinīs kontos raksta debeta pusē lopu
vērtibu gada sākumā, peepirkto lopu cenu,

kopšanas un uzraudzibas izdevumus, daļu
no vispārigeem izdevumoem un lopkopibas
rīku nodilšanu. Kredita pusē peozimē lopu
vērtibu gada beigās, eeņēmumus par lopu
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rsžojumecra un lopu mēslu vērtību. Jjjo
kontu zaldo debets uzrāda zaudējumus, zal-
do kredīts peļņu no zināmā lopu konta.

Ja saitnneeoibā peekopj ari dažus lauk-
saimneecibas, rūpniecības vaj amatneecibas
zarus, tad ari par teem javed īpaši rēķini,
kūpi sakārtojami īpašos rūpneeeibas
un amatneecibas ko n to s. JJeem
konteem japeerāda, ka izstrādājot pašu rūp-
neeeibas vaj amatneecibas eetaisēs suimnee-
cibas ražojumi teek dārgāki samaksati, nekā
kad tos pārdotu neizstrādātā veidā. Ja rūp-
neecihas eetaise to nevar sasneegt, tad ta kā

neeenesiga atmetama. Peciņ. ja stērķeles no

kartupeļeern izstrādājot izrāditos, ka dabo-
nani samērā leelaku cenu, kartupeļus neiz-
strādātus pārdodami, tad. protams, neturpi-
nāsim vairs stērķeļu izgatavošanu un atkal
otrādi.

kontos raksta debeta pusē neizstrā-
dajumu vērtību gada sākumā, gada laikā iz-
leetotos materiālus, izdevumus par darba
spēkeem, daļu no ēku, riku un vispārīgo iz-
devumu konta."Kredīta pusē pārdoto izstrā-
dājumu cenu un gada beigās \ ēl nepārdotos
vaj neizstrādātos ražojumus.

Peļ p a 8 un zaudējumu jeb zāl-
ei o ķ o n t 8 saveeno savā debeta puse vi-
sus zaldo debotus un kredita pusē visus znl-
do kreditus. §e tā tad īss pārskats par teem

konteem, uz kureem pelnits un uz kufeēm
zaudēts. Turklāt ar to ari pcerādijunis, ka

virsgrāmatā eerakstits viss pareizi, jo tikai
šinī gadijumā izlīdzinās šis konts, kas katr-
reiz vajadzigs.

Ģee nu būtu tee svarigakee un vajadzīga- 1
kee konti italiskās grāmaHi vešanas virs-
grāmatā. īsumā mums vēl jaeepazīstas ar

virsgrāmatas pirmo uzsākšanu un tās no-

slēgšanu gada beigās.
Saimneeeibas gadu un tamlīdz visus rē-

ķinus uzsāk dažadās vee.tās ari dažados ga-
da laikos. Pee mums vislabāk sākt rēķinus
vest ar 23. aprīli. sinī laikā lopu barības
krājumi gandrīz apēdināti, labība pārdota,*
vaaarajas lauki knapi ko sēt eesāktī uri dar-
ba strādneeki saņēmuši izpelni tās algas, pa-
šulaik uzsāk jaunu peļņas gadu. Atleek tā
tad samerigi maz, kas pārvedams uz jauna
gada grāmatu vešanu.

Ka zinām, tad g r ā m a tu vešana
eesākas ar visa mūsu īpašuma un man-
tas peerakstišanu tam nolūkam oerīkotās
grāmatās. Jaceraksta skaidra nauda kases
grāmata, mūsu parādi un parādneeki memo-

riāli, dzīva Uxī nedzīva saininee<J4*a3 eedzī-
ve inventārā saraksts, saimncecibas ražo-

jumi - klēts grāmatās, viss, viss jaceraksta
nn tas ari veegli izdarāms. Gjūtumi rodas

vcenigi katras lopu atiras mēslu daudzumu
apzīmējot, To nn var izpalīdzctees, kad to
vēl tūdaļ nepeeraksta, bet tikai tad, kad
mēsli maija vaj jūnija mēnešos no staļļa iz-
virsti. Jaatrēķina tad tikai no izvesto, vezu-

mu skaita tee pēc Jur&u deenas (23. aprīļa)
rmiušees mēsli, kuj-u daudzumu var noteikt
}»ēc acumēra. Pareizāki nu gan, zināms, vi-
su sarakstit tā, ka tas pat.eesi ir 23. aprīlī.
Leelakss saimneecibās tādēļ ari aprēķina,
f:ik kulnkasu mēslu tai deenā sakrājušies,
Urt. tas aizņem daudz laika un mūsu nolū-
kiem pectiks ari, rīkojotees kā augšā minēts.

7* Peelaku izmaņu jau prasa apsēto zeema-

ju nn āboliņa lauku vērtibas nosaeišana. Ja
butu italiskā grāmatu vešana jau gadu ag-
rak vesta, tad redzētum no grāmatām, cik

zeeinajtt lauku mēslošana izmaksājusi, cik
sēklas izsēts un cik Icelas zuiuas rēķināmās
par lauku apsļtrādaāanu. .liet to mēs gribam
tjk tagad sākt. Te varam nu divējādi lidzc-
teos: J) aprēķinam pēc acumēra, cik apmē-
ram mums izgājis laukus apkopjot, un šo
z.uiuu tad norakstam zināmo kontu debeta
jeb izdevumu pusē; 2) atstājam visus šos
izdevumus pilnigi neeevērotns uu rakstam
savas grāmatu vešanas pirmajā gadā tikai
izdevumus f>ar zeemaju un āboliņa lauku
tālāku apkopšanu un lauku novākšanu. Ģi-
ni pēdēja gadijumā izrādisees nu pirmā ga-
da miiziga pelņa uz zeemas sējas, bet zinā-

dami, ku tas ceļas caur šoreiz vēl nepilaigu
grāmatu vešanu, neattīstīsim no tam nekā-
dus slēgumos par zeemaju ceuesigumu vis-

pārigi. Ari šinī gadijumā neuzrādīs zemko-
pības konts īsti pareizus skaitļus par zemko-
pības eenesigumu, bet pārskatu par citecm
konteem tas ari netraucēs un nākoši, italis-
kās grāmatu vešanas otrā gadā, uzrādīs ta

jau pilnīgi pareizi mūsu saimncecibas labās
un ļaunās puses.

Gada rēķinus noslēdzot jano-
vērtē atkal visa saimncecibas rnantiba un

jaceraksta pecderigās grāmatās. Virsgrāma-
tu sastāda tik gada beigās un tanī no citām
gramatam sadala kopu saderigos peezīmo-
jumus pēc konteem.

Virsgrāmatu cesāk ar gada aprēķina jeb
bilances kontu, kūja kredīta pusē eeraksta
visu mantību gada sākumā, per* konteem Sa-

kārtotu. Debeta pusē eeraksta tāpat visu

inantibu gada beigās, bet tikai pēc zemko-
pības, mēslu, darba algu un zirgu konta no-

slēgšanas, jo boz teem nevar īsti noteikt mēs-
lošanas un zeemaju lauku apsēšanas izmak-

sas, kā manta japārved uz nākošo ga-
du.

Pēc tam eeraksta tūdaļ kases kontu. Te

ecaāk ar debeta pusi pirmo, tāpat kā visus
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citus tāļakue kontue aafitādot. Vispirms ie-

raksta «skaidru naudu gada nākumā, tad cik

noņemts pec katra konta. Kredita puse pco-
zmtē, cik izdots caur katru kontu un skaid-

ra nauda gada beigas. Tiklīdz kases konts

eerakstita un noslēgts, varam tūliņ visas

šās pēc konlcem salīdzinātas naudas zumas

pārvest virsgrāmatas peederiģos kontos. Te

jgeevēro, ka visas /.urnas no kases- konta

kredita pirses jāpārved uz peederigo kontu

debeta pusi nn otrādi, zumam, kas kases

konta debetā, japurada» citu kontu kredita

pusēs. Peeru. par pārdotu zirgu saņemta
nauda kase» konta ierakstīta debeta pusē,
kase naudu saņēmusi un tādēļ debitēta. Zir-

gu kontā šai zurnai turpretim jaatrodas kre-

dita pusē, jo zirgu konts šo naudu devis, tā-

dēļ tu tam jakreditē.
Pēc kastas kontu »ok vislabāk algadžu

konts (ja tāds būtu vajadzīgs). pcozimē
debeta pusē naudas izdevumus par ulga-
džecm un kredita puse izdala Šo zumu (pēc
darbu grāmatas piezīmējumiem) uz pienā-
cigeem kontcem. Ja deputāti turēti, tad iz-

dala izdevumus par teom tupat pēc darbu

grāmatas. Darba ņiku un ražojumu kontu

noslēgšana ari veegti saprotama, gainies uz-

tura konta noslēgšanu drusku apgļūtina
zirgu deena», kuļas lietotas sa konta labā

un cena nav vēl apreķinata, tadē] ka

zirgu kont» vēl nav noslēgt». Zirgu kontu

atkal novaram noslēgt, t.adēl ka nezinām -

skaidri uzturu saimei,' kuļ*a zirgus kopusi.
Te jaiz pa līdzas tādā pat vizē, kā tas agrak

pee zirgu konta mueits. Tas pats ari jaeevē-
ro vispārīgo izdevumu kontu noslēdzot. Zir-

gu kontā debeta pnso nu it veegli uzstāda-

ma, jo te ' isi izdevumi zinātni, tikai izlie-

totai barībai janoteic cenas. Kredita pusē
jau agrak pilnigi aprakstīta un rādīts, kā

aprēķināt zirgu darbu dienas eenu. Tā kā
saimes uztura un vispārīgo izdevumu kontij
šis cenas tik apMēram pareiza», tad radumos
*»• ģību izlīdzina ar to, ka zemkopība» kon-
tam, kur» visvairāk zirgu deeivu tērējis, ap-

rēķina tas to teesu leiaki vaj dārgāki. Mazā
starpība, uz daudz dienam izdalīta, nav ne-

ko mānāmu. Meslu kont» ari tagad no-

slēdzams. .Nomas maksas konta debeta pusē
eerakstita nomas nauda izdalama kredīta

pusē pco jau dotoem aizrādījumiem. Zeme»

pārlabošana» konta debeta puse sastādama
no kases, zirgu un »tiadnoei konta un si

/.urna konta kredita puse japtozime, kā pār-
vesta uz zemes vērtības debeta pusi. Bei-
dzama minēta konta noslēgšanu pati par se-

vi saprotama. Tupat ari īpušuecku jeb pri-
vātā konta. Beidzot noslēdzami ražošanas

konti, kas citādi jo veegls darbs, tikai ja
nav ierīkots īpašs ražojumu konts, tad viss
ievāktais ražojumu daudzums jaizdala pēc
ražojumu žurnālā (klēts grāmatas) uz daža-
dajeem ražošanas kouteem virsgrāmata.

$o īsos vārdos izteiktas būs varbūt dažas
veetaa neizprotamas trn izliksees it kā dzī-
vē neizvedamas, neeespējamas. Bet grāmatu
vešanā vairak eedomadamees atradīsim, cik

a iss vecnkārši un pārredzami. Tā jau katru
svešādu leetu (mašīnu ietaises u. t. t.)
pirmo reiz ieraugot, tu mums izb

> sa-

režģīta, mums neizprotama, bet vēlāku pee
tuvākās aplūkošanas paši daudzreiz brīnā-

mies, ka neesam jau agrak paši nākuši nz

domam tā un ne citādi rīkotees. To peedzī-
vos ari latveesu ce n t ig e e laukaimneeki
italoešu grāmatu vešanu mācoties.

Teernēri saprast katru pamāci-
bu, tadeļ dodam ari še p ar au g u »

,
kā grā-

matas eekārtojamas preekš itai ielās grāma-
tu vešanas.

_ 4
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Klases grāmata.
Debets Aprīlis 19 JKaars konts Aprīlis 1$.-.' Kredīts.

iif r i ■ .i—■ rnmmmmmmam i-mnmmm* ■nu, iw . i i i ■■■—i n m mifl'jmmmmmmmm—mmmmtMmmfmmam—rnmmmKm

Mēnesis!- J | Mēnesis g
.

un nz i Rbl. .K&p. un >52 Rbļ. ļKap,
deena j • 0 p deena rfp f

11 "f ItT 1 ' ■ : 1 p' t V rļ
Pee bilances konta )02 59 124 Caur privat kontu

j ļ | .pa~neekam dots Jļ 1 ļ 100 —

24.1 2irgU konta iļ
ji par pārdotu zirguj 1 uO —

#

I ,
u t t. i ‘

1 1 f .1

, Algo j*rb lones grāmatu.

• Rudzi Mea˛l ļ ļ . • ļ . Salmi i iSempr. Brtv

Naudā •! fcn ļ] b s ļ f * ! .! ”, l7I7 I I * Ir- . L**
acļj˛ i E .1 j £ n ļ < | 5 55 i <n 1 $ ļ 5 ļ 2 o! ! £ n > .2 = , iu

> g

Mēnesis jDeen 'iRub.'kp, m ē r 1 pod.’muc blrkvezum. kurv as, as pūrv. ;stp w

■ ii mm n i --sam-mr 9wmmmmmi , ■■ ■ ■ * » ..'i-r,- • ■ s. . tru. .

! T ļ i i i
SirāUneeka ) •

-virti»: )

Jadabon:

• i i
Dabūjis: -

| j I 1 ļ
-

Aigaru sarakstu.

ļ Mēnesis g c | T ~| § ļ ’ I Deen.ts Nedēļas
Algād˛u vārds j un £ -S 5 2 5.1 Cik deenu alga

ļ’deena l £ £l£ £ļ<8 kapeikās
alga

#

.
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Memorials.
Aprilis 19

. . Aprilī 19
. . .

1 " _ *

Aktiva: ļ ļ . Pec M. kavu*
Caur—debitoreem ! ! I ! f (mūsu kaimiņa) ļ ,’l

ļ Pee bilances konta ļ j Cr. zeinkopib. konta I

Cr. zemes vērt.b. kontu 20 marc. sark. ābob f
„

ēku kontu —’ • sēklu līdz rud. !een. ļ' 1 "
_

„ zirgu kontu , , : '
. . .

govs'.opu kontu -

iO Cr. jlrsii kontu*) l ,
„

darba leetu
Pee ll,uk " ''»*• k®“ l“

„
lauku ražoj. kontu -' - usturai sama!is 20 ! } .

parātneeku kontu _ļ _‘ I pūru auzu ļ—ļ-
.. kases kontu „‘“I ~

v d zen.kopib kontu ļ’
u * ;

______
Pee lauku rai. konta i

Vaaļtā: ļ ; izsēts 4 mēri zirņu i — , !ļ
j Cr. bilance» kontu *»

A2 auzu ,—— t—-

1 Pee kreditoreem
. „

darba algn konta
Pee parādu konta —.

'

strād. 24 vīru deen.

u. t. t. j 5 zēnu
„ f

„ Ipaoneeka konta konta
mušu skaidra mant. —, lauk.darb.3Qz rg.d. J

o Cr Kases kontu

25 Cr. P. licit i i Pee kreditoreem

(mūsu kaini., rāburgu) j I li i Sa mēneša eeņēm. «

Pee lauka raž. k nia j ■ ;
sēklai leeneti i i ļ; I ’ r ' e >l * |; [
5 mēri peleko zirņu ■ 1 ;1 ee kases konta

S mtf.eša izdev. \

I-f, i ; :

*) Msi sekoŠee peezimejuml Ir Izvllkumf Iz memo-

riālā pailga gtāmalam un teek še katra mēneša bei-

dzamā deenā eerakstltl.

Sa nineecibas eedzīves jeb inventūra grāmata.

1) Dzīvais Inventārs. * 2) Nedzīvais inventārs.

Vērtēts 28. aprijj 19
. geu.’ā Vērtēts 23. aprilī 19 . , gadā

v'cijLona o Lopa tuvāks Vērt.
_ c ļ Cik ļl. .

. Vērt.
_

«at .
« . _ Paezimes . * Leetas tuv. apraksts Peezime»

h c Vjrds, apraksts - HTļ ' ■ 1 bļOS

I I
Izsējas nn pļaujas pārskats.

Kad Cik Izsēts va; ļ riL Cik nokults vaj
Kuri veetā Cik Kad J Kupā , n-sets Kāds stādīts

olauts vez. • nova* ts n0

u _, « j leels i—1 P» a x
veetā Peezime»

Va . Reeža
- augs

val lablb, -

sējuma
atadīts Lauks

Q ad | purv. purv. Kopa noņem. e ev glābāt.
lļļta= kJ,p4

1
.

1
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KulsnTuts pārskats

,
3 KveaS RudzuļMeežu Au/u Ziiņu Lec^"' ,"l

—

"J™^
3 J mēros Vjl pudos

Kad kults • «
_

Peezlmes

n. 8 .2 2 ® S o■ 2 ® 3 O 3

<J [£ ļE3 I E 1 .2 E ± Ei> 6 it E . I

- miTT-nnr ir r
lauku ražojuma pārskats jeb klētsg amata.

ļ Eeņēmumi
_

Iz- devumi. —TTKT
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r , Mertess -i—l-
No- Pee-Lee- - Pār-Saim- Sud- AI- Sēk-' . Go- Cū- Svar. Ko-

Un
kult plrk nets p 3 Un dots neek - mal. gas la 8 vlm kam zud pā eezimes

deena -- I— J deena ! 1 1 —, a

1 !
mēros vaj pudos mēros vaj pudos

Sudmalu (dzirnavu) grāmata.

{ Uz sudmalām; No sudmalām:
peez t m es

Atēness ] —— - Pcezimes Meness Milti Pu_ n v7,
*

un Kveešl Rudzi
i

M.e2l
bar'|M Mais.inas

un , bl- Ipļ, j.s
Sv,,a

deena r- 1 maksa deena ——J L_ L— Iztrūkums
pudos un mārciņās . pudos un mārciņās

1 opn barības pārskats.

x
i Ee vākts: Izbarots;

Meness Kufs r |k J . 1
. *

,
. . | ? « « č

Kad * Zir- Go- AI- Bar.
an tauks '** I§>| £ i !.« |

~K geem vim tam 1 top. PeezlmeS

deena p|ava
lecis „ ■« £ jģ * barība ' 'V

-

TT~
veu r

''

, : •'
:I ",' '

Mēslu izvedumu grSiuata.

* 1000 j
"

- apzl " \ j kSda
:« s

m
«j 32! ļ ļ~ļi,

Cena
Pe ezim es

«*,
-L | .u9* «'ļS | Sji i 1,1 ļf ' S M J

V * Si—*| * ! | iļ| i 11 iii |f
‘

: N

11
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Katras gts pretta derama.

6cv* vJrds vai » US.*- | U i| Iļf ļ£ ļ Pecn* j;— \ Atnaeu.

***** ' * *.« * ->

’
< _fi°I 2 ļ

T l
" T'r"! T"“

•=-
‘-n JWXC. ..

_ j j 4»

.1 ■
•

i '

I i i I l

Peetta dan- dzutim pārskats.
,, 1 1

Dtcn. Janv. j Febr. ļ atarts Aprils Maijs Jūnijs Jūlijs Augusts Zeptem Cktcb. Novem. Otcentb,

"i 1 ~"Y’ -•**''
~ k—* *"~"r

'*ļ~"
2 i ļ
3

;
n

'

•
, ...

8 i i

»i t i
Ep»r ~rp“i—I

L ■ * ' :

Darba gramsta

Kuramkon-J Zirgu | Aprija m
.

(Gada kal piA.gadžidee n. k p.j Ko pā

Jļ.umpanabu dcenas ļ \strādat e e d ar b i j viri ļseevjļ 6oj 65ļ 50 4g»ļ 4<H rbļ. kap.

24 zemkopa j 2 ! lauks 111 ecets |T *

cterza ļļ l ļ arts un grābstīts 1 “ !
vltfpar. izd. . 1 ceļu grāvji rakti ļ

I*
un grants izlaista

I
2 9 )

kūtes nomestas 2 ļ !
hekseles 2

_

L» *

Uūjjzemkcpiba f 4 | lauka IV ccets 2

m
i grlvji rakti ' "
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Virsgrāmata.
I. 1

Debets. {Gada beigas) iontfl. (Gadu «āko») Kredīti».
I' f '

-
JI M i

*

|i I J"T
1 j .Pee kases kcnta K jCr. kases kontu K- '

' j (skaidra nauda)
%

zemes īpaž. un ēku k. M.

2 ļ „
zemes īpaš. un ēku konta M.

, -darba rīku kontu |M.
{zemes un ēku Vērtība) ’

.
saimes uztura kontu M.

>1
„ darba rīku konta M.

t
saimes visp. izd. kontu M.

(laukudarbarīki un alzj.) , zirgu kontu
...

M. 1
4 ļ „

saimes uztura konta M.
H

mēslu kontu M. 1
, -{majs. trauki un eedzīve) 1 ,ķ zemkopības kontu |M.

„
saimn vispār, izd. konta M.

„ pļavu kontu M.

(vtspār. riķl, eetais. u. it.
. ~

dārza kpntu M.
6 \ , . zirgu konta M.

ft govkopibas kontu M.

v (zirgu vērtiba) „
zaldo debetu (peļņa) M.

< ' (zirgu Jeefas)
7 ) ’

.
mēslu konta

" * M. 1 i

~~~~ ‘_ .
,

(z.rgu M _ meftlor*j u; ieraksta
m' (govslopu mēsli) ari, kufāi lapas puse zuma atro-

;.ļ (darba alg. mcSl. strad.) da*.

(zirgu deen. mēsi. apstr.)
B

. zemkopības konta M.

(lauku ražojumi)
(lauku ražojumi)

t J (lauku apsirād.nak.gad.)
9 ļ

*

. pļavu konta M. (
t (pļavu FaŽojumi) Ž *- f

(pjavkoplbas rīki)
10 j .

«sarža konta M. (
- (dārza ra/ojumi) f 1

(dārza rīki)
11 J . govkopibas kcnta M.

i

| (govu vērtiba)
(govu ražo;, un kūts rīki),

ļ | ļ,——| ;
1

Debeta 2 Kases kouts. 2. liredi is

ļ LUrošs eeņēmuml 1 ļMēneža
iedevumi jM^

Debets. 3. Algādža kouts. 8. Krediiß.
I |« - I l II—IISOTT-

- -- ■i r —- , I --
II II■II 111 ■! I ■ 111 r* ~

Pee kases konta M. .Caur zemkopibas kontu
(
M.

„ pļavu kontu

~ zirgu kontu

, f vispārīgo izdev. kontu

I 5
„ govu kontu

ļ ļ „ meloracijas kontu

1
1 |-ļ T y-

) rļ-'-js
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Dtbfta 4 Algo oa deputātu konts 4. Kredīta.

Pee kases k«pU K.[ Caur zemkopības kontu *M.
M

konta * M.»
„ zirgu Kontu * .

M zirgu konfa M. 1 „
govslopu kontu ļ,

1 „ pļavu kontu I
„

% „ dārza kontu

„
v spā .

izdev. kontu

„
saimes uztura kontu

„

-

rr
.

~

rTL

■ n itt h m
• •

Debets 5 • Sulniueerlbas riku konts. 5. Kredīts.

,
Pee biiances «konta M. » t Caur zemkopības k6ntu M.

ļ „
kases kont? K j! „ pļavu kontu

.

„ e’rgu kontu
„

ļj ~ govslopu kontu
„

j „
daža kontu

. ■ ļ
?

„
saimes uztura kontu

.

'

„ vispār, izdev. kontu
B

|
~

bilances kontu

Debeta C Tpašneeka j*b privātais konti. 6. Kredits.

i ’ Pee kasas konta i, K. ļ Caur vispār, izd. kontti ļj
„ zirgu konta M. (saimneekot. alga) [M.
~ govkopibas konta

% # „ peļņas u. zaud. kontu j .

~ zemkopības konta.
„

, ' 1 zaldo debets (peļņa) ■
„

dārza konta **■ t
.

' i
„

ēku konta
.

i ITT 1 i i I

Debets. 7 Suiiues uztura tonis Kredfi*.

IPee bilances konta M.j , Caur zemkopības kontu M
;

~ kaseS konta I K.ļ „ dārza kontu jj „

!„ zemkopības konta M.ļ | „ pļaru kontu ļ .

„
dārza konti 'i: i. ‘ 1 ! '»

*irflu kontu fļ ,

„
salmn. rīku koma

.B ļ „ govslopu kontu ,1 ,
, „ a’gu konta \ \ v vispār. Izd. kontu

„

„ zirgu konta
„

I ļ „
bilances kontu ļ ,

„ govkopibas konta
. ļ ■ * .

■- s iTr-hr-ļ— *'►
<

~rr. fa.M ■ ■

.i” -h;i!i
~“

t
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Deb.ts. 8. Zemes ~pa§iim* nu eku k<ats 8. Kredīts.

Pee bi ances konta iv*. , Cr. ip«i.>ueekA kontu |M'| I
\

.
kases konta ļ- K ļ ļ . zirgu kontu 1

ļ
. meloracijas konta ļM. [

. govkopibas kontu
„

| ļ| • zemkcpibas kontu
„

I Jļ . vispārinu izdev. kontu
.

| ļ ļ , (ēku nodilšana) *

,

| ļļ f ļ | .
bilances kontu -

F -FF IF —FF
'* • 0

Debets. 9. Zemes pārlabošanas ( mrlii rācijās) konls 9. Kr.dlit.

kases konta "k?™""™*

ļ Cr zemes īpašuma kontu ļM.
• algadžu konta V! ' 1 ļ

jJ p—-
»•i. i

_

r
1“ —ITT" “TiT

Debets. 10. Salmneecibas vispārīgo l/devumu konts. 10. Kredīts.

Pee bilances konta M. ļ t Cr. bilances kontu M

•
kases konta |K. j ļļ „ zemkopības kontu

„

; • algadžu konta M. | n zirgu kontu
„

. īpameeka konta
. J , govkopibas kontu

.

n z* r3 u konta
„ J .

saimes uztura kontu
, :

. saimneec. rīku konta
„ J

. saimes uztura konta.
„

.
ēku konta

. ļ : ļ

Debets. 1». Zirga fcolts. 11. Kredīts

IPee bilances konta M. ļļ Cr. bilances kontu M.
kases konta K. I

.
kases k?ntu ; ,

)* . algu konta |M. 11
,

mss!u kontu | n

. saimes uztura konta ! „ ļļ (zirgi strādājuši—dee-J
„

. zeiļilvopibas konta j, m ļ nu; maksā ta tad kairai
, pļavu konta i0* deena k.) i

, algadžu konta
. n saim.ust. k.par deen.ļ

,

„
saimneec. rīku konta

. I .
visp. izd. k.

. .
ļi

„

( . zirgu konta
, a zemkop. 1 . „ . 9m ļ

w
ēku konta S

. . pļavu.kontu ,
m n ļ

,
dārza kontu

„

* j \ govslopu k.
. . I

„ zirgu kontu
, .

I!
*

mēslu kontu „ „

*

. īpasn.kontu .

p _p~ p —.zz:
« ii i iii
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86

l2. Sēafn Konti. 12. Kredii*

f Pe© bllanc.konta ud i—k ), M. Cr.bllanc. kontu (pud.K—k.);MJ
II- k«»eskonU ( . *—.)[, ; „

d*rzft krtntu
„

I
. zirgu konts. ( . , ļ * temkoplb. k

„ „)L
5 * ( .

.
saira..uzt k. -

I ļ
' .

darba, algu* k-
r

'' “ ztrgudeenuk. ■ „ I

l' 1
~

!<

Debeta. 3 Zemkopības konta 13. Kredīta
Tl

i ļr 1 I l'l r i
1 1 y i

j Pee bilances konta ļM. | Caur bilances kontu jM.
„ kases konta ļK.

I »’
kontu j K

algu konta |M. „
saimes uztura kontu.* 1 M.

„ aigadžu konta *
n „ zircfb kontu *

„

«irgu konta I
w - „ govslopu kontu ļļ „

~
mēslu konta #* j 1 „

ztfTnk. kontu fsēklaaj! .

~ %imn. «Tku konta
*

I
„ īpašneeka kontu i

m

i f, vispār. Izdevt konta
9 . f

„
ēku konta

„

' i .. ļ
~ peļņas un '/aud. konta 2

. I

|ļ 1 •

• :ļ [
_
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Lauksaimneeku Ekonomiskās Sabeedribas darbiba

pēdējos gados.
No 2emes Eerīdbi* un Virs-

pārveldneeka 30. novēmbrī 1906. apstipri-
natee Latveešu Lauķsai'fnneekti
Ek o-n omiskis Sabeedribas s'.a-

tutl min Tai Sabeedriba! divējādus frērķus
(stalulu § 1).

a) sekmet savu beedru saim-

n e e c i s k 6 attīstību,
b) sneegt vajadzīgās zinaša-

n.s lauksaimneecibas visās no-

zarēs.

Pirmā, kooperatīvā mērķa, sasneegš?nai
Ekonom skā Sabeedriba

1) eerīko veikalus visu lauksaimneecibā

vajadzīgo preekšmetu (mašinu, sēklu, māk-

slīgu fnē lu p. t. t.) pārdošanai,
2) tāpat Cēhārto veikalus daša.’o lauksairr-

reecsko ražojumu un izcatavoj mu kopīgai
Izpārdošanai un i i

3) komfti'ab 1 antorus.

Otrā mē ja, lauksair, neec bas izglītības
veicināšanas no ūkā, Ekonomiskai Sabecdri-

bai pēc staiuteenri peenākas * .*

1) uzbret iastrukloius pee ūsainoneec it ā,
biškopībā, cā k »pibā, lopkopībā u. t. t.

2) atvērt mācības et āJes, sk las Izrr.ēģ -

najtrr.u sa?mneec ! has u t. t.,
3) izdot lauksaimneecibas laikrakstus,

'

g-ā-
-matas un b ošuras,

4) eer kot lauksaimneecibas izs’āles,
5) eerīkot lauķsaimneeku hiblifltekas,
6) eerīkot dažadus b rojus visādu uz lauk-

samn e ibu atteecošcs ziņu savākšanai, zi-
ni, ku izpētijumu un zemes pārlabojumu (me-
liorāciju) : zdarišanal u. t. t.

Kā redzams, tad Ekonomiskai Sabeedribai
Ir doti trīs ceļi, pa kujeem caur kooperatīvu
tirgošanos ta var sekmet savu beedru saim-

neecibas un ari eegūt peļņu saveem tā’a-

keem, sešās nodaļās sadaliteem izglītības no-

lūkeem. Sis vispārderlgais raksturs peešķir
Ekonomiskai Sabeedribai sevišķu nozīmi

preekš latveešu lauksaimneeku ekonomiskās
atJstlbas un izskaidro leelo peekrišanu, kādu
E ;cno 11 ā Sabeedriba it īsā laikā atradusi

"asni c:n igako un tālakredzošo latveešu lauk-

s Irr.ne< ku starpā. Caur savu kooperatīvo

rīcibu Sabeedriba sapelna sev līdzekļus mumi

tik visai vajadzīgās arodneecis! ās izglītibaa
veicināšanai, ta s‘āv, tā sakot, „pati uz savām

ikājām".
Tēc statutu § 9. Ekonomist ā Sabeēdribā

var ces'ātees par beedreem abēja dzimuma

zemes īpašne.'ki, nomneekl, pusgraudneeki,
lauksaimneecibas un uz to attcfecoŠos nozaru

speciriis*!, pār/aldneeki, visādās lauksaim-

ne'ribas beedribas un vispārīgi personas, kū-

jas nodarbojas ar lauksaimneecibu. Visās

veetās, kur Ekonomiskā Sabeedriba to atrod

par derigu, tai teesiba atklāt un uzturēt Eko-

nomi kās Sabeedribas Nodaļas (§ 2) un ta-

nīs peekopt visus tos mērķus, klipi pirrā
statutu punktā minēti Katrs beedrs, Ekcnc-

m skā Sabeedriba eestājotees eemaksā 1) ee-

s*āŠa~ās maksu 10 rbļ. leelumā uz paju un

2) paju dalibas naudu 100 rbļ. ledu

(§ 10.), bet teesiba katram bcedram eemak-

sat. ari tikai 10 rbļ. dalbas naudas un 1 rbl.

eestašnnaš ma’ sas. Sabeedribas beedreem

peedtrotās d?.! ilas zīmes var beedri kaut kū-

jā la,kā aioot personām, tālām, kas

izpilda statutu augšminētos § 9. prasijumus,
betjņalbas zīmju ālai rāreešanai citas per-

sonas īpašu ā janot~ek ar Sabeedribas Vai-

dēs. ziņu, lai ta varētu pareizi vest beedru

saraki us. N T

o sevišķa svara tas, ka beedri

Ekonomiskajā Sabeedritā eertājotees neuzņe-
m:s rie kaut kādu galvojumu vaj personigu
at Hdibu, vaj papildu maksājumus Sabeedribas

labā** Beedri p*e Sabeedribas saistiti vcenigi
caur savu eemaksato dalilas naudu (statutu
§ 4 ) un tee var izstātees pēc statutu § 16

,

pee kam eestāšanās rauda neteek atmaksata,
jo ta teeJc peeskaitita Sabeedribas rezerves

kaptaiam.
Tā ka Ekonom slās Sabeedribas mērķi ir

divējādi, tad ari viņas naudas līdzekļi teek

daliti aiteec cās divās nodaļās. Tirdzneecibas

mērķeem teek izleetota beedru ecmaksatā da-

libas nauda, to nosauc par darbibas ka-

pitālu, kuram par sevišķu drošību vēl

noder rezerves kapitāls (§ 19.), kujš
salādas no beedru eestāšanās maksarr un

kādas daļas no tīras gada peļņas, Arcdnce-



Ciskas izgītibas veicināšanai noder da2 n -

deem mērķeem nolemts kapita s

(§ 19.) un tas sar ā las pēc § 26. iz atskaiti-

jumeem no tirdzneecibas uzņēmumu tīras

peļņas, pēc pi'nas sapulces noiēmuroeem, un

gan ari iz āri ā jigeem eeņēmumeem, kupus
beedri un labvēļi Ekonomiskā» Sabeedribas

izgītibas veicināšanas nolūkeem dā/inatu.
Rezerves kapitālu var izleetot tikai koopera-
tivo uzņēmumu varbūtējo zaudējumu segšanai
un bez tam vaj nu nekustināmā īpašuma
apgūšanai vaj, aizņēmumu ve: ’ā, darb Las

Rapitala paplašinašanai. Caur dažaJeeui

mērķeem nolermā kapitala dibināšanu Ekonc-

fnslāi Sabeedribas beedreem dota eespē;a
āiat p a ā mērā par lauksaimneeku t k nc-

peeceešr mās «trodneecisī izglītibas veicinā-

šanu. Ari nebeedreem, Sabeedribas labvē-

ļeem, radits vidus punkts, kur peelikt savu

spēju un snecgt savu pabalstu sekmigai lauk-

saimneecibas vhpā igai pacelšanai.
Lauksaimneeku Ekonomiskā sabeedriba pa-

mazam altīstijusees r:o mazeem pa. ā umeem

no agronoma J. Biss neka peecāin lauk-

saimneeclbas maiinu n UkLvām Je’gavā, Ri-

gā, Jēkabmeestā, Bauskā un Ž. garē). 1907.

gadā Ekonom skā Sabreiriba pārdevusi da-

zadu preču par 572,265 rbļ. 26 k., 1903. g.

par rbļ. 45 kap., 1909. g.

par 1.438,154 rbļ 80 kap., 1910. g. par
2.12<',i»43 rbļ 47 kap., 1911. g. par
2.691,493 rbļ. 04 fcap., 1912. g. par

3.789,373 rbļ. 50 kap, 1913. g. par

3.^65,535 rbļ/ 93 kap., 1914. g., kara ap-

stākļu d ļ, par 2.280,685 rbļ. 11 kap., 915 g.

par 806,845 rbļ. 64 kap ,
1916. g. par

5:1,958 rbļ. 10 kap. un 1917. g.

par 1.187,091 rbļ. 93 \ ap., kopā par
*o.*Bn,filß rbļ 23 kap

Bez persomgcem beedreem bcedribai kafa
sākumā bija ari 92 b.edribas - beedrenes

Kurzemē, Vidzemē, Latgale un Kaunas gu-

berņās. Ekonomiskās Sabeedribas preekšnee-
cibā šaīs gados nepārtraukti bija; preekž-
neeks un rīkotājs direktors agronoms J. Bis-

seneeks, Kroņa-Vircavas Zīģeļu māju īpaš-
neeks, rīko, vada un pārzin visu arodneeciskas

Izglītibas un daiado lauksaimneecibas nozaru

veicināšanu, kā ari visu kooperatīvo Sabee
dribas veikalu darbību; valšes locekļi: Med-

nes muižas īpašneeks K. Jansons pārzin se-

višķu preču eepirkžanu ārzemēs un to pārdo-
šanu Gentralē un veikalu nodaļās un Līderes

pagasta Klelņu miju ipāšneeks R, Dutcens

pārzin sevišķi plašo grāmatvešanu un sarežģīto
konTio’i rit visu nodaļu darbibu. Valdes lo-

cekļu veetneekl: Anes muižas īpašneeks agro-

ooms A. FVšmanls un Jel gavas nodaļas, vaditajs

nama īpašneeks J. Priverts kufš pēdējais kopš
19 8 g. peevēlels par valdes peeklo locekli.

Ceturtais valdes loce';lis kopš 1917. g. ir agro-
noms K. Rozits, kufš no ta laika pārzin arodnee-

ciskas izglītības nodaļu. Revidenti: agron ms

J. Brazda, Ozolneeku Spanneneeku mā.uīpaš-
neeks, Jaun-Svirlaukas Pērkoņu māju īpašneeks
J Kolbergs un lauksaimneeks D. Kānbergs, Kro-

ņa-Vircāvas Dzirneeku n a;u īpašneeķs. Revi*

denti lūkojas uz Sabeedribas statutu pareizu iz-

pild šanu un lai vaide ar pēc eespējas mazak lī-

dzekļeem sasnecdz eespējami visleelakos panā-
kumus. Kafa rakumā pee Lauksaimneeku Eko-

romis ās Sabeedribas darbojā:' 46 specia īsti un

instruktori dažac’ā; lauksaimneecibas n;zarēs,
un 22 skolotāji Sabeedribas Zemkopibas sko'i,
pa leelai teesai ar augstskolu Izglītību. Instruk-

tori sarīkoja vis: ā peeejamus lauksaimneeci-

bas kursus daža ās lauksaimneecibas nozāģēsi

sarīkoja atk'ātus preekšlasijumus pee beedri
bam un Ekonomis' ās Sabeedribas rvodaļam
vi:ās lauksaimneecibas nozares; deva rakstiskus

un mutiskus aizrādījumus lauksaimneekeem

no instrukcijas biroja un sapulcēs, rakstija un

deva izskaidrojumus , Zemkopī*' un citos laik-

rakstos sav s arodos; izdarīja mērneecibas un

kulturtechnikas darbus beedru saimneecilās un

deva aizrādījumus no Jelgavas kulturtechniskā

biroja ; eerīkoja un vadija lopkopibas, dārz-

kopības uu biškopibas fā raugu sabeedribas

un apmācīja pārraugus; eelātoja veetejās
sugas lopu audzēšanu un šo lopu ciltsgrāmatu;
vadija peensaimneecibu uu koppeenotavu ec-

rīkošanuj peedalijās lauksaimneecibas izstāžu

sarīkošanā kā leetpratejl un paskaidrotāji ;

peedalijās kā mācibu pasneedzeji. un praktisko
darbu vaditaji zemkopibas sko‘ā uu skolas

fermā. Lauksaimneecibas kursi noturēti no

Ekonomiskas Sabeedribas arodneekeem 1914.

ga. : ā 53 veetās ar pavisam 426" apmekleta-
jeem un 191i1). gadā kapa apstākļu dēļ 11

veetās ar 1240 klausitajeem. Kapa lauka ar-

veenu tāļakā eespeešanās Latvijā turpmākos
gados pārtrauca kursu darbību.

Bez kurseem 1914. gadā Sabeedribas In-

struktori noturēja 179 preekšlasijumutf ar pāri
par 18 tūkst, klausitajeem un 1915. gadā,
kamēr kara apstākļi atjāva, 40 preekšlaslju-
mus ar 5600 klausitajeem.

Kad bija eespējama normālā darbiba, kapa
preekšvakarā, Sabeedr bā darbojās pavisam
5-t2 arodneeki, no teem 232 darbineetti teeši

lauksaimneecibas arodneeciskas izglītības laukā,
bet pārejee kooperācijas nodaļā- Papildinot
Sabeedribas darbibu pēc 1914* g. 11. jun.
pilnās beedru sapulces ISmumeem, darbineeku

speciālistu skaits pēc Va’des aprēķina rikožos

gados būtu peeaudzls uz vairak nekā 2000
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personām, bet uznākušais pasaules kaj-J u*

reizi strauji pārgrozi ja kultūras darba

pamatus, jūlija un augusta mēnešu pirmajā-,
mobilizācijas kafa nesaucot līdz #i;© no S*-

beedribavS darbfneekeem, io stirpā valrak nekā

100 pārraugu.

Lauksaimnoeku Ekonomiskās Sabeedri-
bu» Lopkopības Sekcija sarīkoja
priekšlasījumus par dažadeom. lopkopības
jautajumeem; 3—-14 deonaa garus lopkopb
bas kursus; 8 nedejat» garus pārraugu kur-
sus, kurus 1914. g. nobeidza 66 kursisti,
izdeva rakstus par lopkopību (ražīgu lopu
ciltsgramatas) „Baltijas Lopus" u.c.; orga-
nizēja lopkopības pārraugu beodribas, kā
ari vadīja uh pārlūkoja viņu darbību, eeve-

dot peo tam ražīgus lopus īpašās eiltsgrā-
matāa; organizēja lopu audzētavas un vais-
las buļļu stacijas; sarīkoja ur» pabalstīja
lopkopi bas izstādes, lopu apskatus, slaucēju
sacenšanos, kā ari poespreeda godalgas par
nopelneem lopkopībā, uzņēmās atarpnoecibu
pee vaislas lopu nopirkšanas un onrdošanai
n. t. t. Kafa «Skuma zem T-Aiiksaimneeku
Ekonomiskās .Saboedribas stāvēja 153 Lop-
kopibas Parraudzibas Sabood ribas ar apra.
3000 saimneecibam nn 46261 lopu tanīs. Lai

pārraudzības saboedribas arveenu pareizi
izpildītu visas Lopkopības Sekcijas instruk-

cijas, tad kārtīgas pārlūkošanas dēļ viņaa
bij nedalītas 8 virspārraugu rajonos, knfus
katru pārzināju Ekonomiskās fiubeodribas
virspārraugs. Virspārraugi nzturefās pastā-
vīgi savu rajonu centros.

īpaši cītīgi ap kar» sākumu tapa strādāts

pee vcetojās sugas lopu uzņemšanas ciltsgrā-
matās. Kārtīgi strādāja trīs uzņemšanas ko-

misijas: veena Vidzemē un divas Kurzemē.
Tās uzņēma veonā pašā 1914. g. 239!» lopus
oiltsgrāmatā. Kopā ar agrak uzņemteem
ciltsīopu sasneedza 4043. No lopu īpušnee-
keorn peo lopu uzņemšanas ciltsgrāmaU
Ekonomiskā Sabiedrība neprasiļ» nekādas
atlīdzības nedz dalibas naudas, bet Ekou.

S.alteodribas Lopkopibas sekcija pati uz sa-

va rēķina apgādāja vajadzīgos formularua.
Vifllabakee būs arveen tee lopi, kas pilnigi
peemērojušees mūsu Hpstākļoera, kuri šeit

dzimuši un auguši, kuri .izturīgi un veselīgi.
Mēs vēlamces tādus lopus, kuri uzrāda labu

moesas būvi, augstas projvj ražas, augstu
peena tauku saturu, un

1

,ts labi atmaksā
labību. Bet visi lopi neuzrāda še minēto

īpašību, tādēļ mums japūlas no pašu mate-

riāla augšminētās labas īpašības izkopt caur

pareizu izlasi Hn audzināšanu. Pee ša lcelā

darba izvešanas ir peepalīdziga lopu uzņem-
šana ciltsgrāmatā, jo no šīs ciltsgrāmatas
lauksaīmnecki var dabūt zināt, kup ir ra-

žīgi un vfrtigi lopi. . ...

Jaunākā laikā par sevišķi svarigu ap-
stākli ♦♦.pn audzināšanā tapušas vaislas

l.»ij|»i Htncijai». Visās zemkopības valstis par
šādu ftlaf.iļu «'<'.rīkošanu it īpaši rūpējas
l:ii»k»>urnriffs-il*:is pacelšanas pārzinātājās
ceatsde-a sākuma l.auksainmeoku Eko»
nomiskās Hatieodribas pārraudzības aabee?
dribās bija eerīkotns 108 veetejāa sugas
vkihluh bii ti stacijas.

Tādai svarīgai nozarei, ka peena lopkopi-
bai. ec.toKMfus rīkot atsevišķas izstādes vaj
apskatus. Apskatus sarīko zināmā rajonā
periodiski, t.i. ik pēc zināmā laika, poem.

pēc I—3 gadoem, atkārtojot. Viņi dod veeg-
li pārredzamu pārskatu par panžkumoem
lopkopības pacelšanas jantajumā peevil-
cigti ainu, kurā katrs var eeskatiteea nn sa-

līdzināt savus un savu kaimiņn panākumus
ar pagnjušoem gadeem. 1914. gada lopu ap*
skatus un tāpat ari apskatus turpmākos ga-

dos aizkavēja kapa apstākļi. Bet par to

19J4. gada pavasari tika sarīkota pirmā
voetojas sugas lopu izstāde Vosteonā. Peo
izstādes peednlijās 30 saimneecihas ar '*'*s

leollopeera, to starpā 109 slaucamām go.iin
un 12 bullecm. izstādi apmeklēja upru. 1000

cilvēku. Apmeklētāji bija pat no tāleoncs,
kā no Kazaņas, Saratovas, VitebsVas un ci-

tureenes. Starp oitn izdnrija slaukšanas sa-

rā kāti, kupa peedalijāß «36 slaucējas, kuras
visas prata s* >ekt pēc Hegelunda metodes

ar spaidīšanu. Izstādīte** lopi izpelnījās
vairakas zelta un 1 ordās un mazās sudraba
medaļas.

Lopkopības Sekcija izloetojusi daudz dar-
ba pee viņas pārziņā stāvošo punraudzibas
sabeedribu gada pārskatu latniskas skait-
liskas apstrādāšanas, pee kuras vairaki ape-
cialisti poelikusi gadeem ilgu pūliņu. Ķā
apstrndatee pārskati atrodami Ekonomiskās
Sabeodribas plašajā darbības pārskatā pir-
mēs trīs kafa gados un salīdzina oegūto pee-
na un poena tanku ražu ar pntēreteem daža-

das bnribas devumeem. No pfirskateem var

mantot ainu par pārraudzības sabeedri-
bu panākumeem un dažadas barošanas oe-

spaidn uz peena ražibu un saturu.

Caur Lauksaiinneeku Ekonomiskās Sa-

beedribas Pcensaimneccibas Sek-

cijas gādibu 1914. gada 1. pusgadā at-

vērtas no jauna 6 k-oppeenotavas un eesū-

trt.i statūti apstiprināšanai vēl tāļakām 9

koppeenotavam. Joprojām Peensaimneeci*
bas Sekcija gādaja par leetprateju un node-

rīgu koppeenotavu vaditaju sveesta un «ce-

ra meistoro personālu.
Bez tam, nevērojot poensaimneecibas attī-

stību nn koppeenotavu skaita peeaugianu,
Peensaimnefccibas Sekcija atrada par eespē-
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ari būtu gādāts par gaļas tirgus nokārtoSae
nu. Jn mūsu Inulcsaimnooki dažkārt skūtas

uz Dāniju, kā uz. parauga valsti, tad, redzot

tnr labo» panākumus kopīgus lopu kautu*

vēa, ari Peensnimneeeibaa Sekcija turēja par
savu peenākumu gādāt par tādu kautuvju
nodibināšanu pee miiuiš Rekcija sakrājusi
materiālus par minētām kautuvēm, uzdevusi

saveem leetpratejeem izstrādāt aprēķinus
un plānus, kā ari parauga statūtus un grib
riseeiu spekeem veknnat š» nopoeeeešami
kooperatīva nodibināšanu. 'J'iklīdz eestssees

peo mums nbrmali apstākļi, darbu bez kavē-
šanas virzīs uz preokšu. 1914. gada, kur

kaj*w vēl nebija pārstaigājis mūsu aros,
Sekcijas speciālisti notu-

rēja 2 kursus nn 18 pieekslasijumus, kas

plivinām bija no vairak kā 12t>0 personām
apmeklēti.

Ekonomiskās Sabredribas Ze in kopī-
bas Sekcijas darbība kara prookšva-
kata plaši bij attīstijusees kursu un preokš-
lasījumu turēšana un it sevišķi izmēģināju-
mu eonkošanā ar tnāksligoem mēslocm.
1914. g. noturēti 7 zerakopibus kursi hr pāri
par 500 klausītajiem un 42 atsevišķi preeks-
lasijnmi aj\ 5071 klausītāju.

.Mēslošanās izmēģinājumi irduriti pavi-
sam 271 saimnrceibā, kopā 453 iztecināju-
iiii līīr sakņu fmgftem 1914. gadā izdarīts
ltU izmēģinājumā, uz lahibus . nugoem

23t; izmēģinu jumi, uz pļavām
nājumi. Katrs izmēģinājumā ecrīkots, ska-

toties pcc zinies, maksligeem njēslecm un

tingeem, no 4—lo izmēģinājumu lauciņos.
Rccm izmēģinajmnerm leela nozīme, jo vi-

ņi skaidri norāda mākslīgo meslu pareizo
izlectošfmas reidu. Oalvcnā kārtā eevērojn
fo? Cerskābos un kalifi naēslus, bez tam peo-

ari slāpekļa un kaļķu mēs-

lbem. "Sfiksligos mēslus lectoja dažados ee

spējamo? un mērķveidigos sakārtojumos.
Katru izmēģinājumu uz labības augeem iz-

daWj» nz desmit izmēģinājumu lauciņeeni,
tiz 'sakņu angeem 4-—8 izmēģinājumu lau-

ciņ*? un uz pļāvām 4—6 lauciņos. Visu iz

mēģinājumu nokārtošanu, kā ori mākslīgus
mēslus Ekonomiskā Sabecdriba izdarīja nn

deva bez sevišķas atlīd/.ibas. Plašākus zein

kopības izmēģinājumus zemes mēslošanā,

apstrādāšanā un apkopšanā izveda Lustes

muižā nn Rucavas izmēģinājumu laukos,

Rucavas muižā, kā ari pec Greenvuldes un

Irlavas lauksaimncecibas beedribam eesāka

rīkot pastāvīgos izmēģinājumu laukus.

T’oc T.av.ksairnneoku Ekonomiskās Habce-

dribas veikala noliktavām pastāvēja mazinu
feetoSanas stacijas, no kūpam beedri varēju

pret īpašu atlīdzību dabūt mašīnas leetoša

na. Tādas stacijas pastāvēja ari Lustē un

citos linkopības izmēģinājumu punktos
(Rucavā, I‘laviņos u.c.lAri poe lauksaimneo-
cibas beedribam Ekonomiskā Sabeodriba
faclas māsiņu stafdjns vaj punktus eenkoja,
pabalstīdama šī» beedribas ar : r.aiinam un

rikeem un izsūtīdama savus instruktorus
eokartot un vadit izmēģinājumus. 1914. ga-
dā izancegta palfdribn 12 beedribam, kopā
LM>26 rbļ.

Lauksaimnoeku Ekonomiskas Sabcndriba»
f> ār v. ko pi b as Sekcijas mērķia ir.
veicināt augjkopibas un dārzkopībai attī-

stību Ekonomiskās kSabeodribas beedru atar

pā un padarīt to par emesigu nozari. Sekci-

ja 191X. gada nodibināja pirmaa dārzkopi-
bas pārruudzibsa beed ribas Salti jā. Tās bi-

ja pirmās šāda veida Babeedribas visā Kroe-

vija. 1914. gadā, pirms kaj-a sākuma pee

Sekcijas darbojas jau 10 tādas Pārmudzi

baa Sabcedribas, kūjas poedalijšß #2 saim-

neecihas. Leolaku skaitu aairaneecibu dārz-

kopības tehniķim gpuU pārraudzīt un vi-

sus attoecigos darbus tanīs eokartot un va-

flit. Peo katras pārraudzības sabuodribaa

darbojās dārzkopības techniķia (uzraugs).
Uzraugu ņeenākumi ir ecrustecß zināmā

laikā l»t*-dru aadmieecibā dot vajadzigoa
aizrādījumus un paskaidrojumus (Urzkopiliā,
kā ari lopkopības sakņu audzēšanā, vadit

izpildāmos dārzkopības darbus. Kā pārrau-
gi .strādāji dārzkopības «kolas beiguši au-

daekui. Uufi l>ez tam bijusī ecpreokšojā
praktiķa poe Dārzkopības Sekcijas Romas

fermā. Saī fermā pirms kufa nodarbojās
dārzkopībā 19 praktikanti 6 vasaras mēne-

šus. 110/ praktiskoem darbeom tcera lasīja
ari lekcijas. Fermu un praktikantu sagata-
vošanu vadija Sbkcijus 2 instruktori dārz-

kopībā.
2Lrļ>ii* darbeera formā Sekcijas dārzkopī-

bas instruktori noturēja 1914. gadā 8 dārz-

kopi b;ts kursus ar s(il klauaitaju un 7 saLņ-
kopibas kursus ar 084 klausitajeora. Boz tam

tani pašā gada noturēts 21 preekslāsi jum*
dārz un sakņkopibā ar 1687 klausīta, jeern.

Pu kiir.su laiku, kur bija neapejama, i/.vobli

ari plasaki praktiski darbi dārzkopība un

sakpkopibā. Praktiskajos darbos piedalīju-
šās vairak simtetpi personas.

1915. gadā sevišķu svaru Sekcija peegree-

za sakņkopibas un lopbarības audzēšanas

preokšlasijumcem, kuju nolūks bija noturot

uz peonācigeeni augstumoern conosigu lop-
kopību kapi kriz.es laikā. Kaj*a dēļ dzelzs

ceļi bija stipri aizņemti, un nevarēja peo-

teekoši pccgādat vect.cjai lopkopībai vaja-

dzīgos mākslīgos spēka barības līdzekļus:
raulus u.c. Tāpēc visa vajadzīgā barība bi-
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ja jaecnšas pašecm ražot saimnoecibās. Līdz

ar zināmu lopbarības pārmaiņu bija vaja-
dzigs ari īpašs viņas izleetošanas vei«ls, kā-

dēļ lauksaimneekeem aizrādījumi bija ne-

peeceeŠami. See lopbaribas kursi ilga -
—3

dcenae, katru deonu pa 6 stundas. Veetcjām
beedribam bija jagādā veenigi par telpām,
instruktora pārvadāšanu un uzturu. Kamēr
kapi apstākļi atļāva, šaī gada tika noturēti

20 īsee kursi, kuros bija kopā 3700 kluusi-

« taju. §aī gada miru ’pazīstamais Ekonoinis-
kās Sabeedribas instruktors dārzkopība Jā-
nis Zemtura. Aizgājējs bija vcens no Lauk-
saJiuneeku Ekonomiskās S ibcedribas vis-

pirinajeem ceļotajcem instruktorc-era. Viņa
dedzigoe uzmudinājumi un eņvērojamā leet-

pratiba dārzkopības loetās guva daudz jau-
nu dārzkopības veicinātāju mūsu lauksaiin-
necku starpā.

Ar Sekcijas starpneecibu pārraudzība»
l>eedribas *ākn eerīkot koku skolas. Ekono-
miskās Sabeedribas Zemkopības skolas «Lu-
stes" fermā un Romas fermā pee Jelgavas
saku eerīkot preckszlnilgus dārzus.

No kurseom un preekšLusijumeem brīvo,
laiku Dārzkopības Sekcijas darbineeki iz-

.leotoja dažndu dārzkopības jautājumu iz-

skaidrošanai, aprēķinu uzstādīšanai un plā-
nu pagatavošanai jauneem dārzcem.

Lauksaimneeku Ekonomiskās Sabeedri-
bas Biškopības Sekcija uzturēja
kafa sakumā paraugu dravu Romas fermā

pee Jelgavas. Tur biškopihas instruktoru
vadībā darbojās Sekcijas eorīkotn vaska ap-

strādāšanas un mākslīgu šūnu izgatavošanas
eetaise. Pirmā kara gadā izgatavoja vēl pā-
ri par 10,000 māre. mākslīgo šūnu. Sekcija
izgatavoja, ari preekšzīmigus stropus savā
darbnicā Jelgavā, kur bez tam pagatavoja
ari leelu daudzumu citu biškopības rīku un

peederumu. Sekcija bija v «pēju»i jau nodi-

bināt vairakas Riskopibas Pārraudzības Bee-

driba», kufa# aptvēra vairākus simtus bišu

saimju. Rez tam pirmā kara gadā noturēti

6 biškopju kursi ar 290 klausitajeem un no-

lasītas 10 lekcijas kādeem 1330 klausitajeem.
Vel Sekcija pcedalijas Jaun-Oulbenes izstā-

dē, kur viņa» 104 kolekcijas izpelnijās zcdta
medali un eerīkoja īpašus medus tirgus, to

starpā pastāvīgus tirgus pee Ekonomiskās
Sabeedribas noliktavām un pee Jelg. Lauks.

Beedribas Konzumveikala. 'ĪO Ivedribas tika

no Sekcijas pabalstītās biškopibas peederu-
mu un ināeibas līdzekļu eegadašanai.

Sēklkopības Sekcija pee Lauk-
saimneeku Ekonomiskās Sabeedriba» izvērta
sēklu ti/Jznoecibu pee Ekonomiskās Sabee-
dribas par jo plašu nozari. Sekcija izplatīja

»avus ļoetpratejue uz viseem novadeom Bal-

tija. k Uf Lecamas labības vaj Kaļu sekla»
bija dabūjamas, novērzdama spekulantu
darbību, ur kuru bcežj lika maitats un ma-

zijuats seklu labums., lekcijas kontroles no-

daļa ikgudii» ziniski izmeklēja 1200—luOO
dažadi seklu, galvena kārta āboliņā un zāļu
seklu palauztu. Sekvija» nodaļa seklu tīrī-

šanai uu šķirošanai, apgādātā ar tabakām un

dārgākām ārzemju tīrāmām un šķirojamam
mašinam. apkalpoja nevoen pašas .Ekono-
miskās Sabeedribas vajadzības, bet te \aio-

ju ari ikkatrs sabeedribas bccdrs
šķirot un iztīrīt savus * Jeetojamos
vaj pārdodamos krājumus. Pēdējā
gada pirms kapi Sēklkopības Sok-

eija pārdeva vairak kā 60 tūkst- pudu sek-
lu, galvenā kārtā bastarda un siirkarā ābo-

liņa, bet ari baltā āboliya, vasaras vīķu,
zcemns vīķu, timoteja, ziryu, auzu, pelašķu
u. e,

M e li o‘r a c. i j as un Zemes Mē-
rīšanas Sekcijas darbība pirmos
gadus pastāvēja galvenā kārtā dužados mē-

rīšanas darbos mājās un muižās. No 1013.

gada peeuāca vairak meliorācijas darbi.
Tud Ekonomiskā Sabcedriba kopā ar Jel-

gavas Lauks. Bcedribu eerīkoja pastāvīgu
Kulturtechniaku biroju Jelgava, Katoļu
eelā 46, inženceru un agronomu kulturtech-

niķu vadībā. Eekārtoto biroju Lauksaimnee-
ku Ekonomiska Sabeedriba nodeva pilnīgi
Jelgava* T auksaimneecibus liepdribas zinā-

šana, b.roja darbibu veicinādams ar brīvām

telpām un aazuaeem matērialecm, kā ari ar

darbu apgādāšanu savu beedru saimnecci-
bas. Biroja bija veenigā šada veida eestāde
Kurzemē un ari maksas ziyā par izveda-
nueeiu darbeem biju lauksaimneekeem veeg-
li peeejams. Ne tikai atsevišķas muižu un

māju saimnoecibas eesāka meliorācijas dar-

bus, bet nācās sastādit ari plānus atsevišķu
novadu un upju baseinu nosusināšanai,
pecm. Eecavas upe» virzecna regulēšanai.
Ari no Vidzemes eenāea birojam daudz me-

liorācijas darbu peedāvajumu, jo ari tur

lnlz šim tikpat kā nekas nebija strādāts; tā-

pat no Latgales un Leotavas. Clalver.ee dar-
bi pastāvēja tīrumu, pļavu un dārzu izmērī-

šanā, sadališanā un drenešanā. Kuli.itcch-

niķi un speciālisti arveenu izbrauca tikpat
UZ saimneecibain pee darbu cekārtošanas un

padomu došanas, kā ari pee lauku beedri-
bam uz prcekšlasijumeem un ziniskām sa-

runām.

Rakstu sekcija pastāv pee Lauk-
sair > ku Ekonomiskās Sabeedribas jau no

pnšccm dibiuašanas laikcem, kad ta pāryo>
ma «Zemkopja" un J. Ilissenceka Lauk-
saimneeku Kalendāru izdošanu. No ta laika
Sekcija darbojusee* vcenumēr it rosigi, iz-
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dodama ikgādus caurmērā ar Ts—2o dažadū
periodialtrt rakstu krājumu, laikrakstu, ka-

lendāru, grāmatu un 'brošūru. Sekcija sa-

vus izdevumus ecspeedā savā sprostu vn Jel-

gavā, Katoļu polā 41, kamēr to pēespoeda
kapa apstākļu dēļ 1015. gada izvāktees. Ta

lā Sokoiji uzdzen nekādu peļņu, tad visi
rakstu izdevumi iznāk pēc nespējas leti,
būtu plasakni lauksnimneekn publikai vccg-
bik peocetami. Ķis Lauksaimneccibus Kalen-
dārs un patlaban sagatavojamais Ekonomis-
kas Sabeedribas darmbas pārskts par 1917.

gadu ir Sekcijas jaunakce izdevumi. No ka-

ra laika izdovumeem jāatzīme ari ļoti pla-
šais Ekonomiskās Sabeedribas darbības ap-
skats par pinilajecin trim kava gndeēin.. Loo-
laka daļa Sekcijas izdevumu pirms kapa bi-

ja pušķoti zīmojmncem un bildēm, bet ktf-

pa laikā izdevumos no zJrnejuniccm. bija ja-
af teicas, jo nebija neapejams dabūt peenāer-
gi labu papiru, kā ari klišeju pagatavošana
materiālu trūkuma dēļ; tirdzncecibā nav

gandrīz ees{*»jama. Sevišķi plašu raksturu
no Ekonomiskās Sabeedribas rakstu izdevu-
n.eein pirms kapa bija peeņēmia viņas žur-

nāls „Zemkopis", kuyu ta īsi pēc sava nodi-
bināšanās pārņēma kā labi vaditu arodnee-
cisku laikrakstu savā apgādība no agrono-
ma J. Bis.ienenka. (Indu no gada žurnālu

paplašina ja ar jaunenm spo-deleērn poeliku-
moem -žnrnalcem, no kufcem minami īpaši
„Baltijas* Lopi" agr. K. RoziŠa redakcija,
nopeetnai zinātniskai lopkopības izpētīšanai
un veetejās sugas izkopšanai vel-
tīta izdevums. 2 r< zos mēnesī.

Bez tam japceinin „l)ārzkopibn un

Biškopība", ari divnedēļu izdevums, inže-
niera K. Jaunsniķera vadibā, kā ari
žurnāls „Tcchuiķis*. Leelu robu Rakstu
Sekcijas darbā nerāva pazīstamā latvcešu
kooperācijas un beedrihas lcetu speciālistā
rod. K. Graudiņa nāve 1015. g. vasarā.
Pirms kapi Sekcija stājās ari pee-arodnee-
ci.-ku rakstu izplatišaPās latgaleoSu izloks-
nē, izdodama 1914. g. dekānā Rancana sa-

r'akstito „TeirHmn apstrodošona" un dažās
citas lauksaimneeciskas brošūras.

Lnuksaimneeku 'Ekonomiskā Sabeedriba
uztur savu G-klasigu Zemkopības sko-
lu, kūja nodibinātā 1908. gadā. Kapi pir-
majā gadā skola darbojās Jelgavā un ;teorē-
tisko kursu beigušee audzēkņi divus gadus
papildinājās Ekonomiskās Sabeedribas Lu-
ākvs fennā pee Līvbērzes. Tā kā 1915. gadā
Jelgava nonāca kaja joslā, tad meoriga feko-
las darbība še nebija eespējama un skola
dabūja ari prockšiikumu izvākt tāļak uz

zemes eekšconi savu eerieibu.i Ta atrada no-

mešanās veetu Rēzeknē, Latgale, tureenes

Tirilzneccibaa skolas telpās, jo Ekonomiskās

Sal»eedi:ibaj» piuncips bija paturot savu ec-

sladi, kamēr vecu cespējams, pasu latveošu

vidu. Tikai audzēkņu praktiskiem darbeern

bija jnnonomā muižas Plcskavas guberņas
daļa. jo Rezeknes apkārtnē peeraērotu «aiiri*
jifO'-ii'U neftadijās. okola kafa

r
sakuma dar-

bojas 22 niācibas spēki, pa leclukai tecini ar

urotLu-eoisku augstskolu izglītību
gada otra pm»ē tai bija 4zo audzēkņi. R‘*l®

izrāva no tas vidus dažus audzinātājus, kas

tika aizsaukti knfā. Mira pazīstamais
pedagogs, virJst>padoiunc*<:ks RadceiiKo.

eececnito skolotāju, kup>, atstājot
kreevu dzimteni, visas savas ccvērojamās
pedagoga dāvanas zeedoja lat\eosu bcrjui

uiul/intišamti, pa.stāvļgā .pecmiņa patmēs

Z.»V"kopibaH skolas audzēkņi un becdiij
skolotaji. Vairaki bijušee audzēkņi kaj-a

nolika galvu uz tēvijas alUiiņ. J oiner ati

visus gadus skoia darbojās
|M?r prāva audzēkņu uu mačiV'i pa;iUoouZi4j.u

sastāva, neskatošs uz. to, ka a.i Rēzeknes

apvidus drīz vedi izvirtas par. kaja daibņ
biti % ako joslu. 191$. ;-.,da Ki « kre skola

bija 240 audzēkņu, to starpa i..»l jauneklis

un lu9 jaunavas, 101b. gadā 240 audzēkni,

proti 12# jau kļi un 120

Jtil7. gadā 24ā audzēkņi: 12ā jaunokp un

120 meitenes. 1917. gada otrā pu*e skolas

vadību kara valde, brīdināja, ka skuja vairs

novarēšot Rēzeknē palikt, un tāpēc «azi

desmiti audzkņii aizbrauca projām. Ka ma-

cibas spēki darbojās 15 un sko-

lotājās no agrakā skolotāju sasta\ a. papnee-

dzol it visas mācības, jau no skolas

kūma, latvoešu valodā. Kursu beidza I*l la.

gadu pavasarī 79 audzēkņi un audzēkņos,

4(> jaunekļi un 33 jaunavas, 191b. g. pa va-

gari 44 audzēkņi*. 19 jaunavas un 2.» jau-

nekli, bet 1017. gadā 41 audzēkņi: 21 jau-

nava un 20 jaunekļi. Viņas teorētiskais

kurss peelīdainajas vispārējam .vulņs skolu

kursam un speciālos lauksaimneetņbas

preekšmetus māva praktiska kursa mā< īti

agronomi un instruktori. Pee bkoLit pa>tav

pāri par 2000 sējumu plaša bibliotēka, mū-

zikas orķestra, koris, laboratorija ķīmijai un

fizikai iin leclas kolekcijas botānikā un zocv

1 Skolas maksa tik incrcna, ka art tik

lepīs hrīvskolneeku skaits, ka_ viņa bijust
veonumčr poeectama plašākajām lauksaim-

nieku aprindām, jo Ekoņoņiiska Sabeeori >a

pēcmaksajusi uzturēšanai prāvas zumas.

Lanksaimneeku Ekonomiskus Sabeodri

bas skolas ferma, 1914. gadā izlai-

dumi praktiskā dzīvē 24 jaunus mācītu» lauk-

stibmeeklis un 9 mači tas luuKsaimiiocct;»,

1915. gndā kursu fermā beidza 20 audzēkņi
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un 1910. gadā 23 audzēkņi. Fermā Kastē
pēdējā gadā pirms kaja saimneeciba stipri
centa no sansurna, kas leolā mērā «perūtina
ja saimneceiskus izmēģinājumus. Tomēr no-

tika izmēģinājumi ar dažadeem mēsloju-
mecm, un seklam, kā lopu turēšanā nu ba-

rošanā, īpaši govu slaukšanā un cūkkopība.
1915. gadā, kamēr kaja apstākļi atļāva, fer-
mā tika izdarīti plašaki meliorācijas darbi.

Nosusināja apmēram 30 pūrveetas purva un

sagatavoja caur to plašu gahaJu purva tā-

lākai kultivēšanai. Uzlaboja ari kādas 15

pūrveetav drenētas pļavas. lb*t uznākušais
kara lauks un peeepeeetā izrakšana pārtrau-
ca ios darbus. Ferina pārgāja uz Kamenkas
un Žirnajas muižām Pleakavas guberņas
Porcbovas apriņķī. 1916. gada pavasarī «is
muižas apgāda ja ar visu vajadzīgo un ātri
peemēroja fermas noļuktiem. Ee.gadaja pat
tik komplicētu mašīnu, ka tr.il ors jeb pa*
L- ejfl tvaika kūlējs. Visus tīrumus laikā
apsēja un bagfttigi mēsloja māksiigeein mēa-
feem. Lopkopības laukā viaiairak vērības

poegrceza rūkkopībai, tā kā tai nozarei, oe-

vērojot ragu lopu skaita stipru mazināšanos

valstī, katrā ziņā nākotnē peekritis pati
galvenā loma cedsīvotaju apgadusatia ar ga-

ln -

Aplūkojusi j**umā sekciju, «kūlās un fer
inn darhibn. tiārām vēl pamest kādu skatu
darās vēl neatzīmētas Laukaaimnoeku Eko-
nomiskas Raheedribas darbība® nozaros, 'la,
p»siin., Ekonomiskā Sabcodriba jau kopš ga-

deem strādājusi pee kapitālu krāša-

nas lauksaininoeēibas arodnee-
tifllo zināšanu re icinnš a n ai.
Uz Lauksaimnieku Ekonomiskās .Sabeedri-
bas dibinātājā agronoma J. HiKscneeka
preekšliknnm pilna beedru sapulce 1908.

gada vecnbalsigi nolēmi no katra* gada peļ-
ņas peešķirt vispirms 10% arodneeciakās
lauksaimneeku izglītilias Veicināšanas kapi-
tālam. No ši Sabeedribas pašas krātā un pel-
nitā kapitala līdz 1914. g. beigām Ekono-
miska Rabeedriba bija izdevusi lauksaininee-
eiburi arodneeeisko zināšanu veicināšanai
103,514 rbļ. 20 kap. t., i. vairak kā jebkuja
cita Kreevijus heedriba.

Fec Lauksaimneeku Ekonomiskās Sabeo-
dribas glabajas vēl sekosi, no viņas lnbvē-
ļeem nodibināti speciāli kapitāli lauksaim-
neecil>as zināšanu veicināšanai un izplati-
šan.'u. 1910. gadā Ekonomiskās Rabeedriba*
bee<lrß Jānis Gauja novēloja Ekonomiskai
Saboedribai eavu no kroņa nomāto T.ustee
pili, nedejot nomas kontraktu un atstājot kro-
nim «iemaksāto zalogn un dažu ißvontarn.
Atrēķinot peenāknmus, kas pee ša tecdoju-
ma bija juor.ņcma» Ekonomiskai Sabeedri-

bai, zccdojuma vērtējams uz 4000 rbļ.. kūja
«oma uzskatama kā pirmais pabalsta Gaujas
fermas, Zemkopības skolas vēlakai Lustes
fermas saimneeeibai.

Bez tam tas pūte Jāni** Gauja novēlējis
Ekonomiskās Sabeedribas rīcībā 3000 rbļ.
loelu stipendiju kapitālu labakujcem. Sabeo-
dribas Zemkopības skolas audzckņeein un
4000 xb]. citeeru īpašeem raērķeem.

Uz Laukumi umeeka Kkonomiskaa Rabeer
dribas dibinātājā J. Bisbenocka 50-gadu
dzimšanas docuu 1014: gadā vuiraka» no vi-
ņa dibinātās sainiueeciskas becdribas bija
veenojgšāp savākt lociaku kapitālu, kuju
zem HgTonoma J. • Biasenoeka kapitala no-

saukumu noguldīt Jelgavas Komercbankā
un lūgt jubilāru ikgadus uztecejušud reiv

4ea pēc sava eeskala izlectot latvoesu iauk-
saimnoecibas veicināšanai. Beodribas bija
nodomājušās tagādat kapitālu līdz 50 tūkst,
rbļ., lai izdalāmās rentes ikgadus
3000 rbļ., tomēr uznākuša kaja dēļ sanāca

rentes tikai 1500 rbļ. lcelumu, kūjas ikga-
dus ļ»a kūja laiku becdribuß uzņēmās sagā-
dāt.

1008. gadā agronoms J. Bisseneeks pār-
rakstīja uz Ekonomiskās Bahcedribas vārdu
un nodeva līdz ar viņa izpirktu koiboretu

obligāciju Rabeedribai par pilnu īpašumu
upm. 4.00 kvadratusis leolu grunti nz Ijfe-
vus un Skolas eelu stūra, tikko dibinātās
iuuksaimneeeibajs skolas skolneeku kopdzī-
vokļa celšanai. Pēc kapi beigām ruinētā

grunta bus katrā ziņa īzloetojama upzīme-
tam mērķim.

Ekonomiskās Sabiedrības darbībai gada
no gada paplašinotees, ta arvecnu vairak iz-
platījās ari uz Latgali. Tanī nodibinājās
Sabiedrības nodaļas, „Zemkopis" vairākus
gadus sāka pasneegt rakstus iatgaleešu iz-
loksnē, maft. F. Trasuna vadifcā. Bet Kur-
zemes gubernators minētos rakstus
i'rlofJv*» izskaidrodams Latgales latveeeu»
par baltkreevoem, un Ekonomiskai īSabeo-
unujii ejj.i laķētas j » rosiguk pee vispārkul-
turejna darbibae pašu latgalcešu vidū. Tā
kops 1009. gada rīkoja Lauksaimniecības
kursus Latgalē, ņērna rosīga dalību pee tu-

reeaes izstādēm, kūjas sarīkoja galvenā kār-
tu uz Ekonomiskās sabeedribas darbinecku
eerosinajcmu, izdeva arodne.eciskas grāma-
tas latgaleeseem viņu izloksnē. 6 gadu lai-
kr «o iņftf). līdz 1014. gg. Lauks. Ekono-
miskā Sabeedriba sarīkojusi Latgalē un

-ūf-s wpr. 41 kursu «lažadāa laukssMumeo-
cibas nozare», un noturējusi 16 atsevišķus
garākus prteksLtsijumus. Kursi un proekS-
h*sijumi bija apmeklēti kopā no 7792 klau-
sitttjoem. Tāpat jo plaša bija Ekonomiska»
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vSabeedribas peedalisana» lainksaunnonf.ibaš
izstādes Kēzeknē 1910. un 1911 gn un |,n-

dzā 1914. g. Sabeedriba ju*e savas «-.«-speias

veicināju ari citu Latgales SHln-edrinki* d/.i

vi, kamēr latgalresu pašu Huiiecdnskcc s|x»

ki vēl nebija .kopojušees. Ekon {Sabeedri-
bas darbineeki bez arodneerijikeei#» kursec.iii

un ļu ee'"'l sijnmeem, tui ejust dužada» veo

tas pri « ' kšlasijumus ļ>ar mākslu un da*

žadeem kultnrelcem juutajumccm, ka ari

-•.m rīkojusi teātrus, koncertus, s:ivoe..sign» va

karus. Ar viņu eerosinajumu un pecpalnL»
bu nodibinājās tureenes zemkopības, savce-

pārtikas n. e. bredribas un krājaiz-
devu sabeedribas, tāpat Ekonomiska Na-'

V *l<j».ri Latgales Zemkopības
un Tirdznec ibas skolas uu dibinājusi pir-
mās lopkopibas pārraudzibas lieedribas un

peensaimneccibns kooperatīvus Latgalē.
Lai Latgales eedzīvotaji joprojām neir.

klīstu
w «vēsumā, tāpēc ka mazās

soimneēclbaa tecrn vitcero darba nepeeškirn ’
Ekonomiskā Sabeedriba eerosinnja latgaļos-

ižeolatiif uz Jauksaimnoecibas durberm uz

Vidzemi un Kurzrmi. Tbirbs Baltija biju lut-

galeesecm labakā Iģirkeaiianeeeibus skota.

Ari naudas tee pārnes vairuk, nekā ~burl-
aki" no Kreevijas.

Savu peļņu no tirdzncecskēern paša n-

meem Latgalē Eko»oiuiskā Sabeedrtba k«>p»
1 9. gada neīērau. izleetot tikai vnetnjo

U>”tgales) lauksaimnecku arodniecisko* t>,

glīti bas veicināšanai.
1915. gads atnesa vispirms latvecšu kai-

miņu tautai leetavoešeem, tad ari pašrtuņ
latveeŠcem grūtu pārbaudijmnu. Kara dar-

bības lauks tuvojās un aizņēmu» Kmiņas iru

Kurzeme*» guberņu āres. Kreevu karaspēks,
it īpaši kavalērija (kazaki), lauksaimneektis

ar varu izdzina no mājam pēdējās nodedzi-
not un nopostot. Valdiba bija aizņemtu pati

savām darišanam, un izdzītajeem piišeein uz

savu roku bija svešās veetas jameklē eert-
košanSs un pārtika. Tidā kārta sabeedris-
kās aprindas jutās 6peestas ņemt bčguļn ee-

rīeibas darbu savās rokās. Lauksaimneeku
Ekonomiskai Sabcedribai tuvu pee sirds bi-

ja viņas beodru lauknaiinneeku liktenis,
un viņa viseem spēkeem centās bēguļo eerī-

cibas uu apgādaZirnis leelu pareizās slcedēs

vadīt, nakdama talkā ar viseem earveem dar-
iunoekeom Centrālo bēguļu palīdzības bi-
roju Ekonomiskā Sabeedriba eerikoja liiga,
Vaļņu eclā 30, atvēlēdama tam nolūkam vi-

sus plaša» instruktoru telpas. Caur šo cen-

trālo biroju gāja tūkstošeem bēduļu, ikdeo-
nas vairaki simti. Birojs bija eedalits 8 no-

daļas, kā materiālās palīdzibas, nometināša-
nas, taksācijas, sa/i'našanās, juridiskā u.c.

nodaļas Lu bēguji varētu jaunās veotiī« no-

veetotees, bija ari talak uz veetas vajadziga
palīdziba. Tupēc Luuksaiuineeku Ekonomis-
kās Sabeedribas galvenais bēguļu birojs tū-

liņ bēguļo kustības pirmajā laikā ecrīkoja
bēguļo palīdzības nodaļas visās galvenajās
bēguļo Salūšanas veetas. īpaši plaša darbi-
ba profīta Pleskavas nodaļai, kuļrn sava

plašā dzclzscejii mezgla dēļ bija veena no

gatvenajeern izbraucēju caurplūšana» vee-

tam tje nodaļas pr*tāvigā pārziņā veen at-

radās pāri par 15 tūkst beguļu. Boz daia-
dāiVi Sīkākām n&onturam un emisāru nomet-

nēm, Babeedribai kopigi ar palīdzības bee-
dribu pastāvēja vēl 30 leelakas
nodaļas Vidzemē, Latgalē un tāļakā Ivreevi-
jā. No Lanksaiinnceku Ekonomiskās Sabee-
dribus vairak nekā 500 darbiņeeJkoem kapam
sūkotee» pāri par 200 bija eesaukti kapi tū-

liņ p»*c pirmajām mobiiizicijuni un daudzus
eoas-.n ;) 1915 gadā, bet pārejoe pa visbie-
lakai daļai peegreezis viss teidzarnak-un dar-
l>a»» - kapa de| dzimteni zaudējušo latve.

šu uoveetošanai wi nerīkošanai jaunajās
dzīves vedas Ekonomiskā Sabeedriba vērsa
sa\n eevēribu visnotaļ ari uz to, lai no dzim-
tenes uizklīduSec un no zemes utrautec lauk-
saimneeki, īpaši viņu jaunatne, nealradina-
tos no sava lauksaimncecibus darba, bet vi-
seo.m grūteem gadeem «guri uzturētu cirdT
ilgas pēc savas vagas un zemes stūrīšu. saī
nolūkā ta centās pulcināt bēguļu bērnus
sava zemkopības skolsī, no kūjas scēnām teo
iznāca k« pārleecinati, raeioneli zemkopji.
Tā ka preekš Latvijrs drīzākās sainineiM-i»-
kas pacelšanas un eenesibas no visleelakā

svara vairot, un apgādat pēc eespejas vairak

b'etprateju luuksaiuineeku, tad veetejā ap-
gabala interesēs būs pēe eespējas drīzāk re-

dzēt šādas eestādes un pasākumus atkal sa-

vā vidu.
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Latveešu garigo spēku zaudējumi pēdējos gados.
Ar šo garigo spēku zaudējumu domājām

mūsu mirušos garīgos durbincekus. Gjūtee
kapa un saimneocibas (bēguļošanas) gadi
prasījuši uo latveešu tautas ļoti daudz upu-

ru, to starpā ari spēka pilnas dzīvības. At-
zīmējot tikai trīs gados mirušos ee-

vērdiamakos latviešu vispāribas dnrbinee-

kus, viņu skaits iznāk neparasti Icels. Aiz-

staigāsim uz viņu kapenēm un noliksim uz

tām pa zaļam peomiņas zariņam, atinineda-
mcea viņu darbus.

J/iuksalmnoclvcem dārzkopibas mīļotajeem
būs vēl atmiņā Manis Zemturis, dārz-
kopība* speciālists, kūpi ļauna slimiba 7.
jmtrā 1915. g. aizkauca pāragri projām no

viņa darba. Aizgājēja dedzīgās runas dārz-

kopibas Ivetā aizkustināju ikkatru jūsmiģu
klausītāju sirdis līdz nsarum nn guva tam
pcekritejn nn līdz ar to jaunu dārzkopības
veicinātāju mūsu lauksaimnieku starpā ik

gndū« raj tūkstošiem. J. Zemturis bija dzi-
mis Aizputes pils pagastā, baudī-
jis TiahsVkolns izrlītibu Kreevijā, pēb tam

sagatavojees savam crruīļotam arodam aug-
stākā dārzkopibas skolā Gneizennvā (Sak-
sijā) un Vīnes dārzkopibas Institūta. Viņš bi-

ja veens uo T..T.. Ekonom. Sabeedribas vispir-
majeem ceļotajiem instruktoreem, sākot no

19<»R. g. līdz 1913. g. beigām, kad atstāja
savu mūža darbu, lai ārstētos no ļaunas
nervu kaites.

Tu paša gada 9. jūlijā nomira liigu Kār-

lis Graudiņš (dzim. 1803. g.), pa-
zīstamais literāts, zinatneeks un tautas

saimiieee.iskās dzīves praktiskais izpratēja.
Jelgava un Kurzeme bija viņa darba lauks,
bet viņa darba nozīme atteecinama ari uz

Vidzemi un pārējo Latviju. Viņam eevēro-

jami nopelni mūsu senatnes pētišanas un

statistiskos laukos. Ar saveem vēsturiskeem

apeerejnmeem «Senais Latveetis", «Latvee-
šu ziņicas" un «Pagājušo laiku atmiņas"
viņš jau agrā jaunibā izpelni jās divas Mas-
kavas Reinbcrga prēmijas. Statistikas laukā

viņš poegreeza vecnlīdzigu vēribu tā eedzī-

votaju, kā ari suiflineeeiskai statistikai.

80-to gadu beigās viņš sastādija plašu lat-

vcesu tautas statistiku un pasnecdza laik-
rakstos veselu virkni rakstu par latvecšeem

Baltijā un ārpus tās. Saimnieciskās stati-
stikas laukā G. daudz paveicis ar šuvu īpaši
pēdējos gados peekopto beedribu statistiku.

Ģaī nolūkā viņš izdeva plašu «Beedribu ka-

lendāru". Par savām lectderigām (praktis-
kām) idejām un darbibu Graudiņš pats pee-
ved savā 1900. g. sastāditā dzīves aprakstā
šādu zīmigu peomēru: «Jau prcckš kā-
deem pāris gadecm biju «Austrumā" klajā
laidis mazu statistisku pārskatu par mūsu

latveešu avižu rnksteern un tur uzrādijis, ka
te

#
valda vislēelukā veenpusiba un ka tas

cilvēks, kas ar latveešu tautas dzīvi un no-

darbošanos gribētu eepazJtccs tikai no mū-

su laikrakstu ziņām, dabutu pārak greizas
ziņas. Tam būtu jadomā. kņ latveeši tikai
lasa stāstus un dzejas, dzecd, spēlē teātri,
ballējas un nevīžo gādāt par tautas izglītī-
bu. Ziņojumus laikrakstos par lauku stāvok-
li, strādneeku algain un darba spēka līgšanu
u. t. t. tolaik uzlūkoju pār plecu ar zi-
nāmu ironiju un pat atklāti par tecm zobo-

jās. Te nu es centos neveen vispārigi visos
rakstos, bet ari ziņojumos un ari citos sīkā-
kos rakstiņos.viscaur eevcrot viņu praktis-
ko vērtību." 15 gadus Graudiņi bija «Tēvi-
jas" vaditajs un beidzamā laikā ari plaša
laikraksta «Dzimtenes Vēstneša" līdzizde-

veja. Viņš bija studējis Pigas politeeiinikā
inženeera zinātnes.

5. janvārī apglabaja Pigā Ģertrūdes ka-

pos šās draudzos ilggadējo ērģelneeku Os-
karu Ģepski, cevērojamu latveešu
muzikus tlarbinecku. Viņa stiprā puse bija
ērģeles, kūjas tas pamatigi pazina un kreet-
ni pārvaldīja; īpaši 'reģistrēšanas mākslā

viņš bija meistars. Viņi nopeetni sekoja
jaunakai ērģeļu būves tin ērģeļu mūzikas li-
teratūrai. Nelaiķa kompozīcijas izkaisitas

pa dažadeem krājumeem. Viņš izdeva 4 ga-
dus «Dzeesmu pūru". Paša $. oriģinalkom-
pozicijās krīt gariga mūzika pārsvarā. Vai-
rākas no viņa kompozīcijām godalgotas.
Ģepskis bija Kurzemes Jaunpils ērģelneeka
$. dēls, dzim. 1850. g., studējis muziķu Lcip-
cigā, Berlinē un Drezdenē. Pee latveešu mū-

zikas mākslineeku zaudejumeem pecskaita-
ma ari jaunā pianista Karļa Zaķkājas
nāvo (mir. 23. aprili 1915. g. un paglabāts
Leezerē).



kraskavā 15. nov' nomira latvju dzejnieks
Faili js (Konrāds Bulausj. Viņš
bija veens no oriģinalakeem luoderuās lat-
vcešu dzejas preokšstāvjcem un kā tāds <e-
ginds 'daudk/ pārpratnmirs'iin pā-
ļi jumus. Daudz parodijas parādījušās par
1- t.fvšam latviskiem, bet oriģi.'ļ;, rak'U-
ba w-turetiem dzejoļiem. ..Nonai tēs, impro-
-6iOiji-t 'd<r*s vilēeenos rāFsti-ti ari Falliju uo-

garec stāsti un skices un viņa lugas Skai-
stam gleznam nn dažkārt specigecm salīdzi-
ni jumeem, ar īstti dzejiieeka izjūtu un.inak-
flltniftkn vilcrenlhom pa'radae 1. savos dar-
bo~. i ornēr viņa modernisms daudzcem to

pnd hi maz saprotamu. Tādēļ F. d*rjn dēvē
par nākotnes dzeju, kā veens runātājs pee
viņa kapa atšančaķ. F.Jļžna. 1 577. g. Jaun-
jelgavas apr.. Biržu pāgastā,' vidus, skolu
beidzis FeferptlT, kur ari eestājas univerzi-
tati't juridiska fakultātē. I niverzjtati neno-

berjzis. darbojies kāju laiku I’igū Ķēniņa
vidus skolā kā skolotājs,*tad aizbrauca uz

iirzemom studēt filozofiju.
.23. nov. 191». g. Kislovodska nomira ar

sirdstreekņ Bzpjoeeks Jānis Gul l> i s

(niillo). \ iņs dzimis jolgavnoeks. dzīvojis
ārzemēs un pēdējos gadus strādāju kā žur-
nālists Jelgavā, I.eepajā un l\Uapilī. ,No

viņn iznākuši vniraki dzejoļu krājumi.
Ari 191 G. gads mums latvcešoem mākslas

ziņā daudz ko laupija. Viņš atņēmu mums

mušu dižo skatuves meistaru Jek a b u

Aliņ u.- D u.bjrr u (mir. 5. jūnija Somi-

jā, TTivingas sanatorijā un 14. okt. pagla-
bāts Rigā) un mūsu populārāko gleznotāju
Jāni Rozentalu (mira ar sirdstreeku
Ilelzingforsā un turpat puglabuts 19. de-
cembrī). Abu vārdi latveešu mākslas ceeni-
taju un pratēju rindās apzīmēja vaj veselu
programu. Duburs, kā skat u v c s raāksli-
neeks preckš nākošām paaudzēm miris, viņe»
leelā tēlošanas māksla izbeigusees ar paša
tēlotāju nāvi tas katra skatuves tēlotājā
liktenis, cik tā] si māksla nav saistita ar

litcrarisko darbību, dramatiskcem iztirzāju-
rr.pcin un pētijumoem, kuj-ā laukā ari Du-
burs nav jbez ievērojamas darbibas. No vi-

ņa orifeinalLugum plaši pazīstama, īpaši uz

lauku skatuvēm, viņa skatu luga „Ērglis
un Ģpcrbcrs", kas savā laikā izpelnījās god-
fllgū. Tec tam viņš vel .sarakstī-
jis sadzīves ainas „Pec nabadzī-
bas sleegšņa", burlusku „Rrecibas"
(kopā ar Deglavu), dramatizējis „Vcco pils.
kungu", vairakas lugas tulkojis, daudz dar-
bojees kritikas nodaļā u. t. t. Viņš nodibi-
nāja un vadi ja latveešu dramatiskos kursus,
kā ari eekustinnja btveešu operas nodibinā-
šanu. Dzim. viņš i g. Kurzeme, Ivroņa-

-0

Vircavas Kancu-Dubiiros. Ari Rozentals
Īrija kūrzcninoeķs, dzira. tai paša ISGG. g.

Salnus pngaftā Bebru mājās. Ar .trūkumccrņ
kaujoties. bot ar savām lcclām gara dāva-
nām un centibu viņš nokļuva 18SS. g. Pe-

tcrpils mākslai? akadēmija, kur 180". g. oe-

guva ninkslineoka diplomu un gadu vēlāk
pirīūi;- šķirai inākslineoka grādu r glez-
nu „Pče dce\ kalpošanās", Latveešu tipu
glezno; :11ā viņš bija meistars. R. bija tikpat
labi pazīstam ka portretēts, kā žanrists.
Vir* ceptās pēč svaigumā uti -§ļ>eka sava

no?! jņotā kra-m. izteiksmē. R. bija vispopu-
lārākais un v:&o»t*ak kaprāstais .starp mūsti

23. jūnija, ipiT. g. iVtcrpill nomira -ari

jauņņis inā.k-ikuccks 11 udo 1f s Pērle,
kujš j«u bija ieguvis labu vārdu latvcešu
īaāl; alineeku pa 1 kā.

Tāpat varam atzīmēt, ka no skatuves dar-
Linoeleem vēl :miruši, šuī laikā: Roberts
J uut n» ila-Bē rzi ņ š (mir. 11. apr.

1315. g.J, eevērojanis latveešu skatuves māk-

slas statistiķis un vēitiiiuieeka, Icēlais rak-
sturu &oniu tēlotājs Alcks and v s Mi -

c!i ols on s (mir. 1017. g.) un Mārcis
Xi r a ķs-Zoc ni ceo ti» (mir. lG.jun.l9l5 1.
g.), kas beidzamā laikā daudz nodarbojās li-

tcr. -ki, sevišķi tulkodams lugas un citus

daii*:ik-tneeēibaŽß darbus no vācu uti kreevu
vatobnn.

Apriju sakumā 1917. g. braucot pa jūju
uz Kiv.cviju kuģim grimstot noslīka .Jānis

Jan-ons, klipam ari laiveesu literatūra
kā žurnālistam un kritiķim bija pažūstams

vārds . \ns uzskatus uz latveešu JnVratu-

ru Via izlika rakstā „l)omns par jaunlaiku
literatūru".* ko nolasija 30. augusta svētkos

1891. g. Jelgavā, raksts sacēla leelu uz-

traukumu mūsu dzīvē un rakštiteecibā. Ar

asu. kodign zutim, nebēdājot par nekādām

autoritātēm, viņš tajā nopēla pilnigi mūsu

rakstnooēibu nr viņas labakecm preekšstāv-
joeiu. uzsvērdams viņu* ideju nabadzību un

dziļāku sapeedrisku elementu trūkumu vi-

ņu sacerējumos. Vēlāk aizbrauca uz ārzemm,
no kurcen.ee ņēma dzīvu dalibu A. Gulbja
izdevumos Petcrpili. Viņā pēdējais rakstu

darbs bija apcerējuma par latveešu rakst-

neecibu G'Ofkija kreevu valodā izdotā lat-

vcešu rakstnieku darbu krājumā.
Latveešu valodņeociakā zinātne ļoti daudz

zaudēja ar mūsu populārā valodneeka K.

Mīlenbacha nāvi (mir. 14. martā 1916.

g. Vcravā), kuj-š nenoguris kopš gadu dea-

roitecm strādāja peo sava mūža darba no-

beigšanas, pilnigas zinātniskās latveešu

vārdnīcas sarakstīšanas. Viņa mūža darba

bij izteicoties Apsišu Jēkaba vardoen*
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v e e n • t tautu skaidrā, Izkoptā,
bnga »ā valodu. l T

n taisni šinī inū'u

tauta? izklīdināšanas laikā viņam bij jauiz-
eet —»• šim veerotajurn, kuju mūža darbā,
lcelaji latveešu vārdnīcā - kad ta reiz nāk*

klajā īsti vēl ecraudzisim, i*ik stipras
tās saites, kas veeno latveeti ar latvecti vec-

nā, kopējā bagatū valodā. Decmžēt šis kc- -

lais darbs palika no Milenbaeba vēl pilnīgi
n - 1 eigts. kaut gan stipri leelukā daļa jau
veii.ia. Ari visparim latveešu valodas tīriša-

n«.s un skaidrošanas darbu Milcnbacks sāka
pat jau nosirmot, bet ari te vēl daudz kas

bija durams, kas tagad ari paleek uz citu
lais darbs paiika no Mdcnbaeba vēl pilnigi
valodā sarakstitee valodnccciskee raksti sa-

kopoti, jaunākos izņemot, atsevišķās burtnī-
cās («Daži jautājumi par latveešu valodu"),
kupi nepeeeeosami viseenī, kas grib pareizi
lutvifcki raksta. Teem viscauri populārs rak-
sturs; interesantā veidā tur apcerē ir teorē-

tiskus, ir praktiskus jautājumus un ravē
nezāles no latveešu valodas druvas. K. Mī-
lenbachs dzini. 1853. g. Kandavnocku mež-

sargu mājās Jšķūtvs. pašā gada dcemzēl
nomin ari ķlīlenbacha vulodn<*eciskais au-

dzēknis K d u ar d s Brencis, • centīgs
jaiuiekiis, aluktneetis, uz kufn vulodueeki
lika leolas cerības; No viņa eevt , veeni
Zinibn Komisijas «Rakstu krājuma" eevē-
rojunis raksts par Aluksnos izloksni.

Ta paša gada 18. oktobrī šķīrās no mums

(Elvā, peē Torbatas) otrs tikpat nopeetns,
kli*ss un leels darbinieks latveešu kultūras
laukā skolotājs Jānis KriSkans.
\ iņa darbibas lauks bija latveešu skola.

laukā viņš bija tikrāļ oeinteroaejees un

eotrādajeea, ka nevoens cits preekš viņa
un viņa laikā. Kur vecn mūsu ekolu lectās
bija sakams kāds vārds, vaj laikrakstos, vaj
sapulcēs un saeimās, tur viņu nicināja klāt
kā autoritatīvu lcetprateju. Viņš ilgus / :i-

----dus gatavoja latveešu skolas vēsturi. Tur
viņš sakrāja tikpat daudz materiālu, kā Mī-
lenbachs savai vārdnīcai. Tik dcemzēl izstrā-

dājis viņš to netika. Viņš smalki izmekb m

skolas tecsisko, likumisko stāvokli un ua*

rādija to, kad to gribēja sašķobīt. Viņš bij.*
stingrs pretineeks mūsu blcolu pārkrcevio rī-

šanas temlencei un visādās politikas eevrā.*-
nai mūsu skolās. «Skolai pašai ir sava ļoti
leelu politika, tik leela, k»; viņa vēl nc-ļ w ļ

to veikt: audzināt cilvēkus ar stip-ū
gribu un veselu garu, kas paši spējīgi itz-

dķ; rt nn noteikt savu politiku, kad tee reiz

nāks dzīvē." Kr. bija savā laikā ari leelakaīs
bibliotēku veicinātājs mūsu dzimtenē. Kriš-
kans biju dzimis 1883. g. Oknīstos pagastā,
Kauņas guberņā. Viņš mira ar plaušu vēzi.

No citecrr: rairuseem skolotajcem būtn at-

zīmējami sekoši: Pla ē a Ati b (mir. 8.

joni jā 1018. g. Pleskavū). kas ari rakstnee-

ciski durbojees (psoid. Ozolajs); ilgga
dejais Dzērbene:: draudzes skolotājs To m b

Gai lit s-G ai du 1 s (mir. 18. maiju 1917.

g., dz. 1840. ir ), pazīstams kā cītīgs «Bult.
Vēstn." lidzstrudnocks un Kronvalda ecn-

teemi becdrs; Kārlis Peterflone jel
raksfneeka vārdi! pazīstams Au zi ņ u Kar-
)i s (mir. 3. aprilī Petcrpilī), kas pasneo-
dzis daudzus eevērojamus etnogrāfiskus ma-

teriālus un pēti jumus iz latveešu folkloras;
Jānis F.nkmnnit (mir. IC. jul. 1915.

g), Valmeeras kurlmēmo skolas prceka-
noeks un skolotājs, plašs tautisks darbineeks

Valmcorn; Jānis Breik ss, Mangaļu
jūrskolas preekšneeks (mir. 21. augusta
1915. g.); ilggadējais Tvigas Latv. Lubd.
beedr. 4 klašu meiteņu skolas preckāneeka
Miķelis Rozennergs (mir. 5. zopt.
1918. g. Petcrpilī); ilggadējais Rundāles

pag. skolotājs Jānis Kozcnbcrge
(mir. 22. janv. 1917. g. Petcrpilī) un biju-
šais skolotājs, ilggadējais Derīgu Grāmatu

Kodaļa* -

ders (mir. 28. okt. 1917.).
Pagājušais gads laupija mums vil veenu

leelu vispārības darbineeku, bijušās T.atv.

Bēguļu Apg. Centrālkomitejās preekšneokn,
māoiuju un skolu preckšneeku Vili O 1 a -

v u (mir. lfi. marta Viborgā, Somijā). Viņš
darbojoes plaši rakstneoeiski nn praktiski
latveešu presē,

T

sabeedriba un skolas laukā.
Pabeidzis divas augstskolu fakultātes, Ter
batas univerzitatē deevvārdu zināšanu fa
kultati un Rigas politeehnikā komerenoda
ļu, viņš bija daudzpusīgi izglītots, nosvērti

un dedzigs darbineeks. Viņš negāja ekstrē-
mos, bet-nebijās ari no cīņas, kur tāda bija
vajadziga, aizstāvot tautas labumu un tau-

•tas teesibas. Viņš uzticīgi izpildīja līdz mū-
ža beigām mātei jaunibas zaloksnihā doto
solijumu:

«Par oeaoei lai top man čakla spalva.
Par eenaidneekeem tmnsib’s draugu bars;
Pēc cīņas vēlos tikai veenu balvu:
Lai katrā būdā cospīd gaismas stars."

Jau pašos pirmos «=tudi'jas gados viņš pee-

grcezn vērilm latveešu senatnei, viņu vē-

sturei, kufā laukā viņš daudz strādājis. Par
diveem vēaturiekeera raksten viņš eeguva
divus lāgus no m:\skavneekeem Rrrnborga
prēmiju. Lr

z Lettonijas 10-gachi jubileju
viņš sarakstija , Latvju tautas" 1. daļu (Lat-
vijas aizvestursko laikmetu). Daudz O. dar-
bojecs avižnoeeibaa laukā. Tā kādu laiku

viņš vadīja «Austrumā" «dzimtenes" noda-

ļu, veenu laiku pco «Balt. Vēstneša" vadija
feļetonu, atjaunotā* fßāviņa) «Pēterburgas
Avīzēs" bija politiskas nodaļas vadiiajs,



kur, norpaidits no eenzures sloga, cilaja
dzīvus, interesantus jautājumu*, un no 1994.

gada uzņēmās nedoļas laikraksta ..Balss*'
vadibu. Turpmāk viņš sarakstija „Ētikas"
grāmatu. Kad 1916. g. Petcrpilī nodibinājās
laikraksts «Baltija", tad viņš tur parakstī-
jās kā veons no virpas izdevejeom. Higa O.

nodibināja vairākus tirdznoocibas vidus sko-

las, kuras eegnva labu slavu un tapa kupli
apmeklētas. Zinību Komisijā O. ilgu laiku

bija par preekšnoeku. Pēdējās Rigas leela-

jās vēlēšanās viņam uzticēja progresīvā blo-
ka vaditaja lomu. Kā teikts, beidzamā laikā

viņš pats bēgnlis būdams, izpildīja L. Bēg.
Apg. Centrālkomitejās preekšneeka amatu.

Olavs dzimis 1807. g. Bauskas Pilsmuižaa
Olavos, kā latveešu ma/gr;mtnoc.ku dēls, tā

tad nomiru nepilnus 50 gadus vecumā.

Da iL’i muni- saīs gauos miruši grāmatu
apgādataj, un izdeveji. !9lī>- fl- nemira plaši
pazīs’amais skn-.s grāmatu izdevējs K. J,
Z i c S m e n i b (t 7. maija) un vecais gramatn

tirgotais, tas /devis ari daru labu grāmatu,
J. E. C Kapteinis (j* 6. jūnijā) un

.1916. g. 2 augustā (Mrukavā) Gusts

Kalniņš kupš firmā „Kalniņš un Duirt-

manis" b z la’viskēm grāmatām izdeva deo

nas laku. k>.Us .Dzimtene* un .Vārds*, kā

an kādu iafllu mēnešraksti* .Austrums*. Te

vc.r pees* attīt ar Henri Vissendor-
fu (f 19. aug. 1910. g. Pelerpilī), pirmo
.Latvju daiņu" apgādataju, un F r i d o 1 i -

nu F r. G e 1 i y u (t kā virsskolotajs 22.

lebr. 1915. g. jar slavā), kurš ar

savu darbību R : gā uzr'ā.či lā grāmatu tirgo-

tājs un apgādaujs. Kā cittauteetis bet kas

nodarbojees ar latveešu laikrakstu un grā-r,;-
tu apgādseanu, peeminams ari mirušais Erntt

Platas firmas īpašneeks D r. Arnolds

Plate (t 15. marta 1915. g ).
No kara upuj-eem atzīmējams varoņa nāvē

20. juijā 1916. g. kritušais E - īards

P u 1 p e, apdāvinātais un enerģiskais ģimnā-
zijās sko’c* ;. Viņš knta gaisa ci ā ar trim

preti rcekecm. .Lai vee ,las tev tavas Lr*vi-

jas smiltis, atsaucās kāds inteliģents icrecvs

psc Viņa nāves. Tev nev? aga, v.t-r ’īd zjū-
tibas, tomēr tevi apraudās. Nožeius tevi

Kreevijas zinātne, gaidīja no ievīs* tīk

daulz. Tevi apraudas latvju taut. kuj-al tu

bji uzticīgs d§E, pee tam tik bag-'-nģi ai vel-

tīts. Tevi aoraudās Kreev ja. km abā tu

re mirkli nešaubrdamees atdevi j ’vc iauno

dzīvību. Tavu a-' zekņu. tavu d i un

beedru §?rdīs pa .es peenHņa par m dot ) au-

dzirataju, par godsirdigo besdri, ar drošo

cīnītāju, kufam pndebeses nenodrebēja s rds

dotees nāves kaujā." Tapat varc a ravē

kr tušai*' Ries 1- a >ns guberņas zeuisies mēr-

neeks Jānis Saliņš (agrak b:jls skolo-

tājs) bija cevērojams izgudrotājs. Starp citu

viņš sastādīja tabulas, kas mērneekeom at-

veeg o darb*, konstruēja vcenkāršu un lētāku

rek. našanas māsiņu u.c. Līdzīgi Pulpem
krita varoņa nāvē ari Latv. Lauks. Ekono-

miskās Sabeedribas peensaifrmeccTas technl-

ķis Oļģerts Tet er s (f 28. febr.
1917. g.), Rigas politechnikas students dzimis

ājažneeks. No politechnikas ķimljas fakultā-

tes vņš ee:-tajās strēlneeku aviācijas nodaļā
un kā drošs lidotājs cīņā izdarīja daudzus

spožus un sekmigus lidojumus. Kā varonīgu
raisa lidoni virtu ne veenigu reizi veen atzī-

mēja galvas pilsētas laikraksti. Nelaimīgā
kriteenā no aeroplana drošais lidotājs atrada

agru nāvi.

Kas uzskaitīs v sus niknās kafa kaujās kri-

tušos latvju dēlus!? Kajš guldīja kapo* dau-

dzus latvju viraneekus un vē! valrak pelēkos
veenkāršos kareivjus kas gāja savu dzimteni

un savu tēvuzomi aizstāvēt.

1917. g. Peterpii'- Zinātņu Akadēmijai peenāca
no Bucharrs valdības telegramn, ka uz Bu-

charu zinātniskā no'ūkā komandētais coolojs
La z d Iņ £ līdz ar kādu viņa beedri viņu
pavadoņu-eedzlmto nogalināti kā domājams,
aplaupīšanas no ūka.

Ari revolūcijas auka šausmīgā kārtā aizrāva

rrū'U vlsļāfcas darbineeku.
Tā īsi prceßš vācu eenā-.šanas Vidzemē, 29.

februurī š.g., Strenču mežā nešauts starp
daudzeem citeem MatiŽu, agrakais Pleskavas

latv. draudzes mācrtaļs Ludvigs Ciš ko

(dz. 1858. g.), ap to pašu laiku Gaujene mā-

cītājs A d o 1 fI j s un nedaudz deenu pēc
tam pee Pleskavas Raunas mācītājs Ādams

jende (dz. IBSI g.) pazīstams ar saveem

ira; fcu grāmatu izdevufneem un v*. pārim ar

savu brīvprātīgo garu, un zv. advokāts

Vol d. Teikm anl s, bijušais Rīgas
līdzizdevejs. Valkā 4, aug īstā no-

mira baku sērgā zv. advokāts Otto Za-

rnu e I s, kas Valka's sabeedriskā dzivē ņē-
ma dzīvu dalību.

No mirušeem mācitajeem vēl atzīmējami:
Jaun-P-eba gas mācitajs Jēkabs Ozo

liņ s(t 15. martā 1915. g.), pazīstams ar

vairakeem darbeem latveešu vēsturiskā un

sabeedr skā rakstne<c bā, un Jānis Ru-

ceis (f 15. maijā 1916. g. Veravā), ilgāku
laiku bjis .Baltijas Vēstneša* feļetona vadī-

tājs, tulkejis daudzus daiļrakstneecibas darbus
no kreevu un vācu valodam. 14. nov. 1915.

g. nomira ilggadējais Lēdurgas- i uraidas mā-

cītājs Augusts Spalviņ £.

No mirušeem latveešu āmteem minami:

Fricis Alberts (t 17. janv. 1910. g.
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MasKa's). Bijis vēlāk izstudē-

jis apmetās par ārstu R : gā. LatveeŽu bēgu-
ļu vinim plūstot pa Kreeviju, vlņf gāja I Izļ
tam. Apmetās Maskavā un kā bēguļu ārsts

strādāja decn«m un naktini viru ceclanas
remdēdams līdz pats krita tīfi sērgai par
upuri. Tad Pēters Zolts jūlija 191 o.

g. Pe‘erp:lī), pr. z~ tams ar savu darbibu Lat-
vec-Iu Izglītības fcc.ēdrib.ā R ā.

31. decembrī 1917. o. Peierpiiī neruka pa-
zīstamas žur alists Jānis J a n kāvs, bijis

bet vēiak zoriabsma sīvs

Viņš ,rr,ii:a gara vājībā, Līdz i gi
Jānim Asarim. I ēo I‘JiJā. gada kust.bam

K/cevi ā vīns emigrēja uz Franciju, kur uztu-

rējis P rīzē Tdz 1915. 3. vasara?, kad at-

grcezžU atpakaļ ūz' drfrfft.nl.

Ta ir gara rinda mūsu zvērojamu sabee-

drilas un zinatr.es dari neeku, kas pagājušo.S
apa un dumpja trūdos no mums uz muzu

jeju puiku garā gafam palaižot. Tur .ir dau-
dzi ,tāii, kuru vceļas .paMi.ušeem pavisam
grū : ’ nāk.seeu izpl dlt. Robs ir cēlccs pā ak
lee s. Lai to aizpildītu, jaceļas, japceaug
jaun:cm> spēķe;;:n un vecajeem. darbineekeera
vč qeešak japeespcoē»s d; rla un japccspeež
pieci citam pec cita.

Latveesu garitjā dzīvs karā gados.
Latv eešu aili stiba, tiklab sainineecisķā kā

ftangā, pēdējos gados pirms ķirpa gāja tik
strauji uz augšu, ka latveešus vārēja jau ar

pilnu ,‘teesibu peeri ļuū; t vTsvuirak uz prfek-
š;i,tikušām tautam. Bwt karš aizķēra latvoe-
Šus kā reti kādu tautu. Plosidiunecs 3 gadus
pa Latvijas «rem, tas izpostīju viņus sajm-
nceoiskās vērtības tin noturēja uz vcetas, ja
ne pastūma atpakaļ, ari mūsu garīgo dzīvi.

Tik’Kdz' bū<f nokārtot i pēe kara pirmā saīm-
neociskā atjaunošana dzimtenē, jaķeras vi-

scom itpekcem ari poe tautas garīgās dzīves

j.unizkopšanns, janovirza tu ifh sasaluma

. punkta, jadod jauns grudeeris uz preckši.
Kapā gadi aizrāvuši ļoti daudz garigo d.ir-

bineeķu tio mūsu vidus, zaudējumi Rp-
cerbff īpašā atskatā, tāpēc Šeit peo viņocm
vairs plašak nekavrsimces. Bet leelakā ne-

tafmc tautai, kas atstāj fāļu sev pakaļ visus

atsevišķo personu zamb jumus, bija pašas
tautas ecvērojamns, ja ne leelakaa daļas iz-

stirmšana svešumā. Ģoe bēguļu un klīsanas
gadi ārdft ārdi ja Pn Stindzināja tautas gari-

go dzīvi. Toe izputināja izkopto latveešu
berdrošānos dzimtenē, viņu scimneeeisko un

garigo kopdarbibu, izkaisīja lr>tveešu rakst-

niecības dnrbineekus uz visecm stūreem, iz-

rāva viņrf no tās eentreem, izretinā-

ja latveešu j -1 *ogu rindas. Un tomēr jnsa-
ka, ka ari visgrūtākos apstākļos tauta vis-

notaļ pūlejusees glābt un uzturēt cik Vecn

spējams no sara garigā pūra. Kurp veen

latveesn bēguļi nonāca plašākos pulciņos,
tee drīz veen kopojis uz sabeedrisku dzīvi,
latveešu avižneceiba vija sev jaunas ligzdas
tālākos Krievijas centros, latveešu grāmat-
niecība ari pūlējās palikt pee dzīvības, cik

veen āri ,ri grūtee iznešanas apstākļi to

atļāva. Latveešu bēguļu skolu tīkls izplētās
pa viscem dažadcem Kreevijas Apgabaleom

un ItitveoHtj māksla eerīk'ojaa kā vnreja uz

Valkas,'Ķeveles, Poterpils, .Maskavas, liaf-
kovns nomalim skatuvēm. Gnrigā sekla
dzimtenes atjaunošanai ir uzturēta. Mājās
parnāvēju uzdevums nu tikai leetdcrigi ecde-

stit to par jaunu dzimtenes tīrumā* lai ta

laki zeļ un ar savu zaļumu apēno visus tau-

tas locekļus, kas iztvīkuši.

G i n matneeci b as apsīkums
saka tapt-jūtamāks tikai kopš kapa otrā ga-

da. 1914. grdā vēl Neimanis Jelgavā noapa-
lina savu TL B 1 a n m a ņ a rakstu izdevumu

Art. Bērziņa redakcijā, izdodams šo rakstu
7. sējumu Dzejas. 11)15. gada pirmā
pusē vēl iznāk «Varavīksnas" apgādībā A.

Saul e eBu rakstu 5. krājums stāsti. K.

Skalbe Knkura apgSdoenā nāk klājā ar

srvam Ka f a gleznam un A. Gulbja ap-
gārlibā nr savām mazajām pas aciņ a m.

Gulbja līdz pat 1atvēršu bēguļu laiku uz-

nākšanai čakli turpina savu lēto un glīto
univerzal bibliotēkas izdošanu. Kā

galveno uo pēdejeem šīs bibliotēkas izdevu-

meom atzīmējami Darvina plašais apce-
rējums par Sugu izlasi, A. Upiša
«Seevretes" ataizdevums u.c. Ķeizariskā 7.i-

--nibu Akadēmija 1915. gada pirmā puse pa-
beidz milzigo darbu Latvju da i i,ni

izdošanu, laizdama klajā 5. sējumu tā

sauktās «nerātnās dzeesmas", kas cērp : stas

aprobežotā skaitā, vairak tik grāmatu krā-

tuvju un pētitaju vajadzibam. Vūlejuseos pa

kapa laiku ari Latveešu Etnogrā-
fiskā Beed.r ib a

,
izdodama plašo ap-

cerējumu par Zemgaļu simtgadu
brīvības cīņām un J. Leca eevē-

rojamo pēti jumu uz tautas dzeesmu pamata:
«Latveešu deevticiba un dvē-
seles glītums Bad zī v ē". Rg. La t-

veešn Beedribas Zinibu Ko-
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misijņ pirms viņas darbības apsikiuuias
naua \d I{U4. gada klajiī ar 18. rakstu

krāju iii ū. Bar j.ifniibas lib'i'atiuu pirniā
kuļ-a laikā rāpojās, vēl 1) u r i g u tr r ā -

tu a tu Nodaļa un i>azi>ķinais audziņa-
.tajs A. Jo s sens, brt TOIH. u. 1917. gadā
vairakas vērtigas grānu'tiņās_ bērniem
LZ cita rīt i", „A p v ar > ņ i" u. 0.) iz-

dņvis J. Grīns, Cēsis. Xo aroduoccis-

kpom izd' vumepui var protViinot .1. B 1 u ni -

borga pēo prof. tJroving.i lekcijām so.stā-

dito „Pcena un Viņa ražojumu
j /. m c k 1 0 š a n a", iāstr. K. B r u ņ a

~l’ it t nu uz b ar v š a.n a ,
IC. 1 ’ r o (■ d i -

š a „Yj o nes. t r u š ko p i 1» u"’ L ā ē a iz-

doto „]C r ā s o t a j u rok as g tā nt a t it",
kā ari <i žadus a; r<m. 1 1 m'» ņ a jnunizde-
vumi „/. omos' apgādibā Valmoorā.

I’irniā kapa laikā pddpĶtthi lools vairums

mažiērt’gti kaļ-a brošūru un aktņclu žurnā-

lu („K ā v i", ar :t v iksu a“ ti. o.) vtirp-
īn tK s kapi gailos izdošanai sadārdzittofoos,
k; ļa viftflfn rtslābstot tin iaiftai iz-

kß fdt. norirn too, bot līdz vi-.irn»zā-
kvoVn hpr ēt'ooin sftrnāzimn; $ ilYi nopi tnā

r; f - „! > r. i m to no s ē s ♦ no s i «" tika

izvākts \ z Plcskavu, Biga- T.iirt! :<*. f 'nfrfl-

boed-r. orgāns /;
B īd tt m 4" ļ rgajā uz Y al-

kti. „Īj atvij a" vri „"R i g a's A v iz <■' ap-
stājās pnvb»am! ’ā-T. D o o n ff s T. a ļē:*'" tikko

prkfnannmu oksisttdivi viß:a IV-forp?!ī. Potcr-
niiī tika ari ar tutoionalliboralu
drenas laikrakstu „1> a 1 ti j a". kujš novaro-

jl» pastāvot, un .Maskavā nodibinājās nncio-

imldomokratiskais >;!) z nn te h c s At-

!i ;i Vs s".A'T*?f Big s r tUr nodibi-

nājās 4

„
R i g n s IPa t v-oo s ii A v iz e",

l'r. Vo nborgft vadība. Žurnāli „D r u -

v ti", „ i > 6 m tt s", kola u u M ā -

j a". „J auņs ba * Tek as", „F> ka -

tuvo ijn Dzīve" u: e. no-

stājās. JlDmu" g:n ā pēo ilgakir starpbrīža
K. Krctubergs prtpreckš Maska \ā, vē-

lāk Riga uzsāka ~T aurota ju . „N k «t-

--t n v o n n I)zi v o" p.išā pēdējā laikā bij at-

jituuria i ftorpilī. Revrt hiēnas laika sāku 'iz-

nākt dažadi skaidri sociāldemokrātiski peri-
odiski izdevumi. un ] artijti nogn:pamirtās
rādijā bem brīdim ari držadu citu partiju
un «rVtipu orp-ftuuß, kā pei m. demokriiteem,
!«n\fllTtyēfvju jVr.eienulai «aveenibfti u.c. Bē-

guļo laiks atnesis āri dažadus beguļu izde-

vumus, kā „Bēguju kilii(l ar u s”,
„\ d r e"s u prām rt ū s

M

.
dažadas brUštīras

ar ii izrādi.ļuinootn p;tr atlīdribcm u. t. t. Iž-

nāktfšīft» pāris jaunas luģi.s kā 7. eibo 1t a

„S aulos kt a f s'\ .1 «unSndrabi ņ a

„Hzi vā 8 ii ti n<■dz Ivi s pu ķ o s",
kāds r.oonn Ik.» ; !* - gabals Xo skaņu maks-
las n.āva kara s;J:nmit klajā Cim/. es

rotas" jauns izdevums un vēlāk
daža*? sīkas kompp/.ičijns, peciņ. latveošii
himn: - projekti, pāris Vītola un Kai-

li i ņ a gabali u. d. e.

1 .r.tvooŠM 1» oo d r i b'ti dzīve bēguļo lai-

ku sākumā sakopoja* gandrīz tikai uz bēļtfft-
ļu pa līdzi lifts dari i brr. Teit viņu apveofloja
„Bēg u1 u Aļ>£n dii :» nf» s Con t -

ral k o ni it o j n", „D žiin t o n o" un Ba I-

tij a s Uogii ļ u \p£ād;ibi nas Ko -

mitu ja. K ķ 0.l u s daudz ooota no telpu
et ņemšanas karaspēka vajadzībām, no dau-
dzu lalm skolotāju eosauksanas kapi, no ap-

gu ismosaiuis trūkuma uz Luīkeem uu no

vispārējās JiUii-ibus. līdzekļu trūcības un dār-
dzibas. Xo 1>« zn*<■ as puses vairaki cuer-

jii l.i mācītāji stājās bēduļu dza*ē par garī-
giem apkop* jociņ un padoHKŪai i jeeoi. i’c-

tcrpiiī sa l . iijas l .tvci su konzi torija.

Baltijas pilsētu īsa vēsturē.

Vidzemē.
Rigu dibināja I*2ol. gadā pee Rīgas up : tes

eetekas Daugava biskaps Albertu Bi kapu
pārva'dibā ta stāvēja līdz IWJi>. gadam, kšd

viņu eekaroja Ordeņa mestrs Bberh. v Mun-

he iSis. Pēc tam vēl Ilgi nerisinājās sacensiba

Rigas dēļ bīskapu un ordeņa star ā. Valters

v. Pletenbergs pēc pee galīgi
nodibināja ordeņa varu pār Rigu. ī ">7v\ gadā
Vidzeme nāca zem Polijas, bet Riga vēl kādu
laiku pal ka vācu brivpilsēta, kamēr ta 1

gadā b ja specsta padotees poļu karalim Ste-
fanam Baterijām. V‘2?.’ gadā Rīgu eekaroja
zveedri Gustava Ādolfa vadībā pee kam

Riga tapa padarīta it kā par otru Zveedrijas
galvas pilsētu. 171u. gadā R;ga padeva-
kreevu karaspēkam un kopš ta laika bija pee-

veenota Kreevijai. iulr. g. 21. aug. viņu
eeņēma vācu ka[as,> ks IM2. gadā franču kara

laikā kreevi. fcaid'da.nees no r o

dedzināja v: sas preekšpilsetas, pee kam pil-
sēta ceeta ap 17 milj. rbļ. zaudējumu. Krimas

kapā Rigu bloķēja angļu flote. Kopš paša
sākuma lidz gadam Riga bija spcee'i-
nata pilsēta. Pirms pēdējā kara Rīgā ska lija
pāri par :āi' fabriku un kādas - tirdznce-

cihas starr.neelu f.rrrVaši T. ē eeņr- ap
45 kvadratverstis bet kcpa ar patrīm ;a'.-
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ecc rkņeem 82 kv. verstis un tani bija
pāri par pusmiljona eedzivotaju.

Lēsis. 1210. gadā ordens uzcēla uz kāda
kalna Kdzās senāk ned biuatai ventiņu Vec-
Ver.tinas Vec-Cēsu) pilij savu pili. Jau ap
122 . gadā ap Šo pili bijusi pilsētas nometne,

kufā satikušees vāceeši, latveeši un ventiņi
(vendi). Cēsis tapa par komtura un fogta
mitekli, še dzīvojis ari ordeņa leelakais va-

donis. R gas galīgais eekaptajs Pletenbergs,
kurš še miris un paglabats. Cēs s bijusi gal-
vas pilsētā ari veenigajam dāņu ķēniņam Vid-

zemē - Magnusam no Holsteinas Ee-

lenkls no Jāņa B:*eesmigā pulkeem un bada

un ūdens trūkuma mocits, Cēsu coetoksrtis

uzspridzināja sevi gaisā. Bet 1577. yadā
peļu pārvaldneeks Turaidā, Biriņš ar vairak

simteem bruņotu vir u pārspēja kreevu garni-
zonu Cēsis, un Cēsis kādu laiku tad palika
poļu rokas. Pēc tam nāca zveedrurokās
un tā vēl vairākkārt 1 2. gadā Gustavs
Ādolfs dāvaja Cēsis savam valsts kancleram

Akselim Aksenstjernam. 1710. gadā tās pee-
veenoja Kreevijai. 17 »7 gadā kreevu ķeiza-
reene Elizabete pilsētu atdāvaja savam kanc-

leram Bestuževam. Pilsēta guļ skaistā veetā,
Vidzemes Šveicē ar romantiskeem Gaujas
krasteem vecām drupām vasarnicam. Rigas-
Pieskavas šosejas un dzelzsceļa malā. Viņā
pirms kara rēķināja līdz desm t tūkst, eedzi-

-votaju. ..

Valniceru atrodas senākajā Tālavas zemē

un viņas nosaukumu atvasina no bīskapa fogta
Voldemārā, kurš 1214. gada zeemā nāca uz

Vidzemi un apmetis latvcešu pili Autinē, ta-

gadējās Valmeeras tuvumā. 128.;. gadā di-

binātā Valrr.eeras baznica, kupas galvenās ča-

las vēl tagad pastāv, un ordeņa pils 1577.
gadā Valmeera pees.ējās dāņu hercogam
Magnusam, cerībā,- ka tā viņa spēs atturetees

kreevu speedeenam bet Š s kādreizējais , Vid-

zemes" • ķēniņš pret caru Jāni nekā neeespēja
No rokam rokās eedama, pilsēta 1710. gadā
nonāca Kreevijas peederumā. .«772. un 1774.

gados pilsētu peemekleja leeli ugunsgrēki, Kas

nodarija eedzivotajeem leelus zaudējumus un

eegrūda tos leeli nabadzibā. Uz 18. gadu
simteņa beigām pilsēta atkal uzplauka. Pēdējā
ļaužu ska : tišanā 18 7. g. Valmeera bija 5124

eedzivotaji.

Valka, apriņķa pilsēta Vidzemē, uz latveešu
un igauņu valodas robežām Ar apm. ) 2 tūkst,

eed.j/otajeem p rms kapa. Pirmā pilsētas
nometne bijusi Pedeles upes kreisajā krasti.
Nosaukums «Valka" pirmo reizi nāk preekšā
14. gadu smteni. Pi sētas leesibas la pee-

Šķira poļu ķēniņš Stefans Batorijs :58 i. g.
1645. gadā Valku eekapoja Leetavas karalis

Olģerds Valkas tuvumā pee E'ģemes notika

pēdējā as namā ciņa šai karā. IGI6 g. Gu-

stavs Adcifs af stiprnaja r.o jauna pilsētas
privilēģijas 5*27. g; pilsēta tika izrcstita.

2 gadus vēlāk pee Valkas notika asiņaina
sadursme 2veedru un krecvu kara pulku
starpā, pee kam zveedri uzvarēja un kreevu

pulku vadonis Pleskavas vojevoda šeremet-

jevs kļuva nāvīgi eevainots. 1678. g. karalis

Kārlis XI. dāvaja Valku palkavneekam Anre-

pam. pee kam pilsoņeem bija jazvēr viņam
uzticība. Zeemeļu kafā 170\ un 1708 gg.
Valku nodedzināja un ta stāvēja dažus gadus
pilnigi pamesta.

Limbaži. Bīskaps Alberts. Rīgas dibinā-

tājs, uz senākā bbeešu pilskalna starp Lim-
bažu un Dundzeru ezereem uzcēla Urnbažu

pili. Salaces tagad izsīkušās peetekas nede-

rēja toreiz kā kuģojams ceļš uz jūru, un tā-

pēc Ši nometne drīz uzplauka. Vēlāk viņas
dēļ sacensās R gas archibiskaps ar erceni

1500. g. hercogs Kristaps to nodedzināja 7

gadus zveedri viņu eeņēma un nodedzināja.
Pēc meera liguma Zapoļjē 1582 g Limbaži

tka pārvērsti par poļu stārasta rtomešanās
vjctu. 1621. g. Gustavs Ādolfs atdāvaja Lim-

bažus Rīgai. Zeemeļu kafā šeremetjevs bija
nolēmis pilsētu pilnigi nodedzināt un nevarēja
to izdar t tikai tāpēc; ka neatrada pilsētas
veetu 174 .g. pilsēta pilnigi izdega. Niko-'

šos gados ta tomēr atplauka un Katriņa 11. to

atkal paceļ par pilsētu. Pilsētā pirms kara

rēkinaja pāri par 000 eedziv.
Sieka dabūjusi savu vārdu no Slokas vaj

Sl cents ufites, kas netālu no pilsētas eetek

Leeiupē. 1020 £bdā or en s te uzcēla dzir-

navas un ar gruntsgabalu r©e“ķiršanu lūkoja
peev ikt nometne eedzivotajus Ķetlers
1-67. g. uzcēla pirmelute raņu baznicu. 17 ’. . g.

ugunsgrēks nopostija v su nometn>. Lidz 17.83.

gadam Sloka peedereja pee Kurzemes Pee

guberņu robežu vilkšanas Katrīnas II la kā lo

pecfalija Vdzemei. I7s;>
. gadā ar se.nata ukazu

Sloku eecēla par pilsētu Ar Rigas-Tukurra
dzclzsceļa esv pilsētiņa manam uzplauka.

Kurzemē.

Jelgava (Mi avi, Mintava) atrodas Lee'upes
peete as Driks-s kreisajā krastā Leelutes
tuvumā. Se Konrāds v. Manderns uzcēlis

pili 127.') g Ap pilskalnu drīz nedibinajusees
nometne, kas 1

•. gadu simteni eeguvusi pl-
sētas teesibas. Jelgava daudz ārt postita, tā

peam. 1345., 1361. un 1376. gados, visvairāk

no leetaveešeem. Gothards Ketlers eecēla

Jelgavu par sa j galvas pilsētu. Z\eedru-

poļu troņa man oš nas k jos a : zķēra ari Kur-

zemi, un Jelgavai vaira! k rt bija japārdzi’AO
b ežas aplenkšanas un wisas kāpa breesmčs
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1621. gadā Gustavs Ādolfs eekafeja Jelgavu,
bet i6'2-

v
. g. atdeva to atkal poļeem kuri ari

nevarēja viņu ilgi paturēt Pēc Altmarkas
meera līguma 13*29. g. p : lsēta sāka par jaunu
aizeit. Ari hercogs Jēkabs daudz darbojees
poe viņas izbū es. 16. W g Jelgava atkal

nāca karā zveedru rokās. 10■»«'» gadi poli
peaspeeda zveedrus atdof Jelgavu. Hercogs
Jēkabs no gūsta atgreezās uz Jelgavu un

sāka nolidzinat kafa un mēra pēdas 0 •?. g

Jelgavā uzturējās Pēteris Leelais, kā hercoga
veesis Zeemeļu kafa 1701. gadā zveedri

eelenca Jeigavu un eeņēma te, bet Petera
Leelā pulki paņēma to atpakaļ 1710. gadā
pilsētā stipri piesijās mēris 1757. g. pēc
uecās pils saspridzinalanas sāka celt jauno
pili Pēc Polijas sadališanas atteicās ari Kur-

zemes hercogs, kufš bija poļu sabeedrotais,
un Kurzemi saveenoja ar Kreeviju Napoleona
laikos prūši eeņēma pilsētu 8. rtec 1812. g
francl un pruš‘ atstāja pilsētu un tani eenāca
kreevi. Pēdējā leelā pasaules k’.fā 19. jut.
19 5. gadā to eeņēma vācu kafaspēks

Rnuskii atrodas pee Memeles un Mūsas

eetekas veenotrā, kur tās pārvēcšas par Leel-

upi Ap 1443 gadu Šeit vācu ordenis uz-

cēlis pili, ko sargatees pret leelaveešeem.
Uz pussalas starp abām upēm, kuru sauca

par „Schild*, izcēlusees nometne, kura

aprakstīta plaš. pazīstamā Neidhardta grāmatā
par ~Šildbirģereem ‘ Latviski ši zatiriski sa-

rakstītā grāmata ari tulko a un plaši pazistama
kā nostāsts par maleneešeem, kas cei mājas
bez logeem, govis ceļ uz jumleem zaļi no-

ganīt, gaismu nes ar maiseem u. t. t.) Nēid

hards īd. gadu simteņa beigās bija skolotājs
Bauskā, i559. g. pils un pilsētiņa nāca zem

poļeem. 1562. gadā to eeguva Ketlers
1625. gadā viņu eeņēma Gustavs Ādolfs, bet

jau pēc trim gadecm zveedrus poļi peespeeda
padotees. Pēc 1629, g. meera ilguma Bauska

nāca akai pee Kurzemes. Kafā, kas izcēlās
1655. gadā starp zveedreem un poļeem, Baus-
kai nācās daudz ceest. Pēc meera nolīguma
C; i viņu eeguva poļi, bet par 10 tūkst,

guldeņeem nodeva hercogam atpakaļ. 1700. g.
Bausku apmeklēja Pēteris Leelais, Augusts
Stiprais, zakšu ķēniņš un poļu karalis, un Kār-

lis XII. Kārlis lika uzcelt ncpostito pili kufu
zveedri pēc trim gadcem atdeva kreeveem,
bet kreevi atkal pēc trim gadeem, i viikda-

mcc saspridzināja to. Polijas dalīšanā Bauška

nāc3, pee kreeveem. Napoleona kafa laika
Bauska atkal dabūja gfūti ceest. 1897. g.
ska Līšanā Bauskā bija 6550 eedz.

Kaldina ir Kurzemes vecākā pilsēta, at-

rodas uz Ventas kreisā krasta. 1J 2. g uz-

cēla še ordeņa plt
v

ap kūpu radās p Isētiņa,

k<s vēlāk kādu laiku peedereja ari pee Han

zas pilsētu saveenibas. Herccgs Ketlers kādu

laiku turējis to par savu galvas pilsētu. Pēc

viņa nāves vecākais dēls mantoja Zemgali ar

Jcigavu kā galvas pilsētu, bet jaunakais
V ums

*

pārējo Kurzemi ar galvas piisētu
Kuldīgā. Hercogs Jēkabs mēģināja saspri-
dzina! radzes Ventā kas tr au eja kuģošanu
lt» «s. g ā zveedri e ņēma K ddigu, kufa
stipri c ;ia Turpmakee he cogi viņu atkal

izbūvēju, bet Zeemeļu kari darīja Ku digas
labklājībai atkal galu. Vēlreiz Kuldķa pārceeta
breesmu laiku kanču ka,a un ar ša< kapā

ciņis ilgāku laiku plosījās gar Ventas krās ee.Ti.

Leepa a ir Kurzemes leelaka p Isēla Tas

veetā jau no 9. gadu simteņi tcek m nota

Ilvu pils 1253. g Ši libeešu no etne nāk

vācu rokās, g zem Kurzemes bīskapa,

kufš ap !3* 0. gadu to atdod gatig ordenrn.

Tā kā Še osta oastāvig aizsērejā L
tad cedzi-

votaji pirmajā laki bija māksligā kārā ja-
saista. Eeveda daudz reformētu no Vācijas
un Šveices K25. gadā her ojs Friedrichs

tai peešķir pilsētas teesha*. .41*. g dā no-

metnē bija leelaveeŠi eebruĶuši, ’O 9. gadā
p Isēta nodega zveedru uzbrukumā, laikmeta

n v
. !70(>. -1709. g to pēc kārtas eeņēma

zakš , zveedri un kreevi, 171*.’. gadā franoi,
bet l9io. g. aprilī Vācija. Postošs mēris plo-

sijees pilsētā 1646 • 7,. 160K—6*2. un 1710.

gados, pee kam pēdējā reizē izmirusi trešā

čbļa eedzivotaju. Kādu laiku Leepajā b,a
kreevu ceetoksnis un kara osta. Pirms kafa
tani rēķināja līdz 00 tūkst eodz

Vcutsļiils ostas pilsēta pee Ventas eo-

tekas jūrā. 5e ordenis uzcēla p:!i 1 . gada

simteņa beigās. $i pils uzturējušie ’
vē! lidz

Šim {saprotams, atjaunotā veida), i ianzas

pilsētu starpā Ventspilij bija c'eezgan etvēro-

jama loma. Pirms Lcepajas zuūves ta bua

vecnigā nepeetnakā Kurzemes osta. K*3 .g.

hercogs Ketlers to eeķilaja !idz ar cilcem

peederumeem. Her.'.oga Jēkaba laikos šeit

attistijās eevūrojama r.ūpneeciba un kuģu bū-

vēšana. Būvēja pat kara kuģus Kurzemes

kolon ju sargašana Afr: kā un Amerikā. Ī659.

gadā zveeon eerēma Ventspili, bet nevarēja
ilgi paturēt. J7UI. gadā tee no jauna een-

dās pee pilsētas. 1710. gadā viņā piesijās
tāds mēris, kt tikai daž3s dzimtas palika pee

dzivibas. Pirms kafa tani varēja rēķir.at
pāris desmit tūkst eedziv.

Tnknnn. še senatnē stāvējusi līvu pils.
Pats vārds Tukums cēlees no līvu saknes

un nozimē ..ostas kainu“ (mūsu konverzaojā
sacits „ka!nu pulks') Kad T rvetes Vee-

starts, kūfu virsaitis, bija izpostijis Daugav-
grivas apccetinato klosteri, ap 1*240. g netālu
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no Tukuma nonāvēja pirmo Kurzemes bīs-

kāpu Engelbertu. ! J. gadu simteņa beigās
ordenis še uzcēla piii Ap p: !i driz nedibi-
nājās piisētņa jo no R gas pār Tukumu un

Kuldīgu gāja leelaiš lirdzneeoibas zeļš uz

Ka(a !auceem un Danc gu. KOS. g. pirms
cīņas pee Salas, zvoedri peestājuši Tukuma

krastmalā, eeņēmuš; un iztukšojuši fuKurhu.
g. zveedri vēlreiz uz veenu gadu eeņē-

muši Tukumu. 18! 2. gada karā Tukums
stipri ceetis, jo stāvēja kap darbības līnijas
tuvumā. Ari Šai karā Jukums stāvēja ne-

tālu no asu ciņu iosLs Kaīnčeema frontē.

Pilsētas teesibas Tukums eeguva no ķeizara
Pāvilā Pirms kara tam bija iuvu pee 10
tūkst, eedzivetaju

Ti lsu ē ratiņš un pils ncdjbinati senākās

latveešu v«etā. Pilsētiņa ’ska'stā apvidū,
tā sauktā Kurzemes Šveicē, pee d'veem eze-

reem..- gadā zveedru-poļu kafā pilsē-
tiņa tika izposta. Vēlāk ta pa pusei nedega
lon >. gada n ..

k ...uiiikā Pēc dažam ziņām
Še senāk stāvējis kateļu setveešu klosteris.
Pirmās triņāŠ par Talsu nometni ir no r_9l

gada. Tagad eēdzivpiaju tanī ap s—‘6
r
tūkst

Aizpute Ir apriņķa pilsētiņa pee Sakas pee
tekas. Ari te sēnes laikos stāvējusi stipra
latveešu pils un nometne. 1240. g. ordeņa
mestrs Greningens uzcēla še vācu pili, no

kufas at kušas drupas. 14. gadu simteni
Aizpute daouja pilsētas teesibas. 1,002. g to

mērā peemekleja mēris. Kad poļi at-

i Kurzemes hercogu Viļumu, tas mēģināja
ar srveen' peekritejeom Aiz-

f utē; bet nevarēja še noturelees un bija
speests atstāt zemi Tams lakos Aizpute
veda eevērojarp’j tirdzneeclbu. jo vairak tāpēc,
ka Saks bija kuģojama.

(j robiņa. 5i tagad maz eevērojamā veeta
Ir veena no vecākām Kurzemes apdzivotām
vestam Teit senos laikos stāvējusi kūru
pilsēta Apulija, kuro 870. gadā izpost jis
zveedru ķšn ņš Olavs Vācu orden s uzcēla
Še pili i‘24\ gadā, bet kūri, zemgaļi un leeta-

veeši pēc ciņaš pee Durbes Šo pili atņēma.
Pēc dažeern gadiem orden s tomēr pārspēja
eeņēmejus un izpostīja pili, jo v.ņu bij ppūt'
palūrēt T ka], kad kūri ap 1*J'.*. g eja pil-
nīgi pārspēli, pili uzcēla nc jauna. Ķetlers
to eeķilaja prūšeem. bet hercc s V ļums pre-
cēdams " ~.du pr neesi Zotiju dabūja to kā

pēru c/i ; "i Zveedru karā loTiO. gadā
Z'/eedn U ieņēma, un pilsēta nodega Jēkabs,
atgreezdairiees no gūsta, ee;ē‘a par galvas
pilsētu vispirms Grobiņu, jo Jelgava vēl ne-

bija viņa rokās. Pirms Fviijas dališanas

1794. gadā notika ciņa poļu un rneevu starpa
pee pašas Grobiņas. Franču kafā to eeņēma
Jrajiči ar prūšeem.

Jaunjelgava, dibinātā no hercoga Fridrcna,

Daugavas Kurzemes krastā. Ar viņas ditl"
rvašanu domaja atraut Rigai kiuu daļu no

tirdzneecrbas ar Poliju un LeaUvu kas gāja
pa Daugavu. Pilsētiņu beeži postījuši plāji
(1740., 1773., 1779. gg) un r'fhnsgrēki, ari
mēris 1812. g te bija svarīgs pozicju eecirk-
n.s, tāpat ari tagadējā kafā, kamēr ciņas no-

risinājās gar naugavu. Pirms kara plsētā
bija pāri par 6 »ūkst. eedziv.

Jēkabnieku ir bezapriņķa pilsēta Jaunjel-
gavas apriņķi pee Daugavas. Ta ir : aunakā
Kurzemes pilsēta slāvu dibinātā. Viņa vis-

pirms nometas Kreevijā vajatee umjās pee-
kraeji un vecticibneeki, kas peinijās kā strū-
dzineek* R gas tirdzneeciba ar Kreeviju pa
Daugavu. 1370. g hercogs Jēkabs deva no-

metnei pilsētas teesibas. IK u laiku pilsētai
b.ja kreevu raksturs, jo tikai hercogs Peters
atgeia aizleegumu vaceem še eegūt pilsoņu
teesibas. Daudz ceetusi pilsēta no uguns-
grēkiem 1703., 1700., 1773., 1878. un

ißkl. g. g. 1831. un IS4B. g g. še plosijās
kolera un 1 35. g. un 1892. g bakas Līdz
1700. g. pilsētā ebrejs nevarēja ne par nakti

palikt, bet padeja laikā to apdzīvoja visvairāk

ebreji. 1812. g. karā to kādu laiku eeņēma
franči
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Noteikumi par galvas naudu un eenākumu nodokli

Rigas guberņā.

o 1.
Galvas nauda jamaksā viseem darba spē-

jigeem vīreešeem vecumā no 15 līdz G 0 ga-
deem. kas dzīvo guberņas apgabalā vaj tur-

pat peļņas dēļ uzturas.

(laivas nauda9 maksašanas laiks eesākas
ar ta gada ceturkšņa pirmo dernu, kurš se-

ko 15 mūža gada sasneegšanai (1. janvarī,
1. aprilī, 1. jūlijā un x. oktobrī) un nobei-
dzas ar ta gada ceturkšņa notecēšanu, kūjā
sasnecdz HO. mūža gadu (31. martā, 30. jū-
nijā. 30. zepteīnbrī un 31. decembrī).

galvas naudas maksašanas
laiks eesākas tikai ar ta gada ceturkņa pir-
mo deenu, kujš seko 18. mūža gada sasneeg-
šunai.

§ 2.

Galvas naudas leelums ir 8 markas par
ikkatu nodokļu gadu.

8 3.

Personas, kujain jamaksa galvas nauda
pēc 1. 8, ja viņu gada eenakuins ir leelaks

par 1200 markum, maksā eenākumu nodokli

pēc sekošoem pamata noteikumeem:
Nodoklis jamaksā:
1) par eenākumu no kapitaleem,
2) par tīru eeņēmumu no gruntsīpašu-

ma, ēkām, rentes veetam un īrem, eeskaitot

dzīvokļa, veikala un darba telpu īres vērti-
bu paša namā,

3) par tīru gada peļņu no tirdzneecibas
un rūpneecibas,

4) par eenākumu no algas un darba peļ-
ņas, kā ari no brīva amata darbibas un ci-

tādās peļņu nesošas nodarbošanās, no teesi-
bam uz periodiskeem eeņēmuraeem un kāda
nebūt veida labumeern, vispārigi iz viseem

avoteem, kuji nav miueti I—3 punktds.
§4.

Par eeņēmumeem no imobilijam, tirdz-
neecibas un rūpneecibas kas
atrodas ārpus Pigas guberņas, nodoklis nav

jamaksa.
Tas pats atteecas uz nodokļa maksataju

citeem eenākumeem, ja tādi jau Vācijā vaj
citās neņemtā apgabala daļas likumigā kār-
tā aplikti ar tocšeem nodokļeom.

Sievas eenākums teok peeskaitits vīri

ocnākumam, izņemot gadījumus, kad virs ar

seevu dzīvo pastāvigi sV»rti. Tas pats zīmē-

jas uz tādu bērnu eenakumeem, kuji dzīvo

sava apgātaja saimneecibā.
Veenkāršā galvas nauda ])ēc 1. § blakus

eenākumu nodoklim neteek ņemta.
§5.

Eenakuma nodokļa leelums ir:

par eenāknmeem
no vairak kā 1,200—2,000 mk. l%

„ „ „
2,000—3,000 „

2%

„ „ „ 3,000-4.000 „ 3%
„ „ „ 4-,000—6,000 „

4%

„ „ „ 6,000—8,000 „
4M>%

* * „ 8,000—10,000 „
5%

„ „ „

* „ „ 15,000—20,000 „
6%

„ „ „
20.000—30,000 GY>%

„ „ „ 30,000—40,000 „
7%

„ „ „ 40,000—50,000 „
S%

„ „ „ 50,000—100,000,, 9%

„ „ „ 100,000 „
lO%

• Tee pelņām caur kapi, kūjas ir leelakas

par 15,000 mark;.m gadā, uz pilsētas preeks-
neeka (lauku preekšueekā) preekšlikumu
no guberņas pārvaldes var tikt noteiktas
augsta kas nodokļa normas, nekā 1. nodaļā
minētās.

§ 6.

Ar guberņas pārvaldes atļauju pilsētas
preckšneekam resp. lauku preekšneek.'mi ir

teesiba uzlikt papildu nodokli pee 5. 8 no-

teiktām normām.

§ 7.

Vīrcešu kārtas personām, kūjām pēc šo

noteikumu 1. § nav jamaksā galvas nauda,
un seeveešu kārtas personām, ja tās dzīvo

Pigas girberņas eeeirknī vaj turpat gaiļa
laikā ilgāk par 3 mēneneeiu uzturas (sveš-

neekeeni), jamaksa nenākuma nodoklis, ja
viņu gpda eenakuma ir leclaks par 1200

markam un ja par to nav maksnjams no-

doklis pēc 4. § 3. nodaļas.
Nodokļa apmērs un leelums grozās pēc

3.—fi §§ pamata noteikumeem. bet ar to ap-

rēķinu, ka « vneek* \ Jsnj« j m ! «a



nodoklis pēc Ša § 1. nodaļas, nodoklis neteek
uzlikts pēc viņu conākuma, bet pēc viņu
dzīves izdcvumeem Riga, necevērojot to, iz

kādeom līdzekļecm aco izdevumi teek segti.
Ar ša § 1. nodaļā apzīmētām personām lī-

dzīgā stāvoklī šo noteikumu ziņā atrodas
iuridiskas personas, bcedribas un sabcedri-
bas. izņemot valsti, draudzes, baznīcas, bruņ-
neeoibaa, labdaribas nestādos un citus atklā-

tas, teeniskas korporācijās, ja to miteklis

vaj nometne atrodas Rigas gubērņas eccirk-
nī un tās turpat seko peļņas nolūkeem.-

§ 8.

No galvas naudas un eenākuma nodokli

ir svabadi:

1) karaspēka peederigce un pee vācu pa-
vnlstneoeibas peederošee eerēdņi vācu pār-
valdē eeņemtos apgabalos,

2) pee vācu pavalstneecibus pecderošee
valsts un komandas ©estāžu pilnvarotie;

3) Sarkanā Krusta locekļi un zaldatu pa-
/tversmes peederigeo, kurus iteek uzturētas

no vispārīgām saveenibam un atrodas Aust-

rumu (Ost) Virspus ēlneeka ģeneraldelegata
pārziņā.

§ i».

Nodoklis teek aprēķināts proekš ikkatra

nodokļu gada. Nodokļu gads aptver laik-
metu no 1. janvara līdz 31. decembrim.

§ 10.

No galvas naudas un eenākuma nodokļa
teek izzināts caur novērtēsim u.

Pee novērtēšanas jaeevēro pēdējā notcce-

ijušā kalondara gada vaj veikala gadā sa-

sniegtais cenākums, par knfn maksajams
noe klis.

Nodokļa maksatajeera ir teesiba uzdot

ziņas par viņu eenākumu apstākļeem mu-

tiski vaj rakstiski; viņus var uzaicināt at-

sevišķi vaj atklāti visas ziņas, kas noderigas
viņiv apstākļu apspreešanai, uzdot pēc patee-
sibas un celt prpeksā peerādijumus. Viņeera
pecnākas uz viseem no peenācigas puses
preek.šā likteem jautajumecrn piluigi un

pēc pateeaibas atbildēt.

§ 11.

Ikkatrā gadā līdz 15. februārim no pilsē-
tas resp. lauku preekšneeka, sevišķām ee-

preeksejam vērtēšanas komisijām ar pado-
ma dēvēju teesibu palīdzot, jaßastāda no-

dokļa liste par tām personām, knirām pēc
šeem noteiknmeem jamaksā nodoklis. Pir-

mo reiz nodokļa listes sastādišanas darbi ja-
eesāk tūliņ pēc šo noteikumu izsludināša-

nas

Nodokli noteic pilsētas apgabalā pilsētas
preekšnoeks, pārejās guberņas daļās lauku

preekšneoks.

8 13.

Noteiktā nodokļa 1 īsto jaizleek divu ne-

dēļu laikā ixo pilsētas resp. lauku preekš-
neoka noradītās ofieialās ceatādēs. §aī la :

-

kā ikkatra nodokļu maksutajs va.t ta veet-
neeks var zināmās oficiālās oestādēs par sa-

vu eevertešanu pārleociņatoes.
Par listes izlikšanas sakumu pee laika

jaieziņo parastā veetejā kārtibā.

§ 14.

Pret nodokļa noteikšanu nodokļa maksā-

tājs var celt sūdzibu. Nodokļa maksasana
caur sūdzības celšanu neteek apturēta.

§ 15.

Sūdzība oesnecdzamn &tru nodeļu laikā

pēe listes izlikšanas laika notecēšanas pil-
sētas resp. lauku preekšneekam.

Sūdzību izspreež gubernators galīgi.
§ 10.

Nodoklis juinaksa daļu maksājumos pa

gada ‘ceturksņeem no pilsētas resp., lauku

preekšneeka noteikt*»» termiņos.
17.

Ja vēlāk izrādās, ka nodoklis eovākts ncim
redzot i»ar zemu, t.i. vairak kā veenu ce-

turtdaļu par maz, tad jataisa jauns aprēķins.
§ 18.

Pilsētas resp. lauku preekeneekam teek

dota teesiba sevišķos gadijumos aiz taisni-

baa ēemesleom aprēķināto nodokli pamazi-
nāt vaj atlaist.

»

§ 19.

Nodokļu paildzina jumus nopeetnos gadī-
jumos var atļaut pilsētas resp. lauku prsekš
neeka.

§ 20.

Caur klātpeenaksanu un aizeošanu (dziv-
Tectas nodibināšanu, nāves gadi jumu, dzī-

ves veetas atstāšanu) radošās pārmaiņas ja-
eevēro no ta gadu ceturkšņa pirmās deenas

eākot, kuj-š seko zināmām gadijumam. Citā-

di eenākuma pārmaiņas nodokļu gada laikā

tikai tad pamato pārgrozīšanu jau notiku-

šā aprēķinā, ia vaj eenākumu avots atkri:

tis nost, vaj cenākums par vairak kā veenu

ceturtdaļu pamazinajres. Pirmais teikums

atteecigā ziņā peemērojams.
9 21.

Kas atbildēdams uz fio peenāeigafl puses

preekša likteem jautajumeem, izskaidrojot
savus eenākumu apstākļus vaj pamatojot
sūdzību, tīši uzdod nepareizas vaj nepilni-
gas ziņās, ir pelnijia naudas sodu līdz 20,000
markam.

Atkārtos:*" ās gadi jumā blakus naudas

sodam no 100—20,000 rr kam peespree-
lame ceetums līdz 6 mēnofcoem. Ja naudas
sodu nevar peedr.īt, tad taa pēc Vācu valsts
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sodu likumu grāmatas 28. un 29. 88 japar-
\ērš brīvības soda'.

Ja ir notikusi nodokļa novilcināšana, tad
novilcinātais nodoklis ncatkarigi no soda
\ēlak jasamaksā.

§ 22.
Par laikā nesamaksata nodokļa maksāju-

mu par ikkatru pēc. maksājumā termiņa no

tmvjušo vaj eCsāKušos mēnesi jurnaksa so-

da nauda 1% 1cēlumā no nodokļa parāda
zumas.

§ 23.
Nodokļa maksāšanas laiks pēc šeem r.o-

toikumecra eesākas sr 1918. gada 1. janvāri.
§ 24.

So noteikumu izpildīšanai vajadzigoe rī-

kojumi tiks izdoti no pilētas resp. lauku

preokšneeka.

§ 35.
See noteikumi stājas spēkā .1918. gada 1.

jftuvarī. Ar to pasu deenu zaudē spēku
preeks Rīgas guberņas eocirkņa kreevu ee-

nākumu nodokļa likums no 191G. gada G.

apriļa uu visi lldzšinejte šeein notcikumeem

pretim stāvošeo rīkojumi.

Armijas galvenā nometnē,

G. janvārī 3 918. g.

Virspavēlneoks
pnrnkst.: grafs Kireh I* a c?i

,

Infanterijas ģenerālis.

Pamatojoteēs uz galvas naudas un cena-

kumu nodokļa kartības 24. pantu (§) preekš
Pigas guberņas, teek sekosi

Noteikumi nodokli izvešanai dzīvē.

preekš Rigns pilsētas izlaisti:

§ 1.

Nodokļu aplikšanas nolūka teek pilsēta
cedalita peocos eccirkņos.

I. eeeirknis aptver 1., 11. un lIT. policijas
nod;:ļas (Polizoiwache) apgabalus (ugrakā's
I. un IX. eekspilsētas un I. Pēterburgas pil-
sētas daļas).

IT. eeeirknis aptver IV., V., XII., XITT.
un XIV. policijas nodaļas apgabalus (agrā-
kām JI. un 1 IT. Pēterburgas pilsētas daļas
un preekš pilsētas oecirkpi).

111. eeeirknis aptv r Vil. un VITT. poli-
cija* nodtßas apgalu (agrakās 11. un

111. Maskavas pilsētas daļas).
TV. eeeirknis aptver VI. un IX. policijas

nodaļas apgabahu» (agrakās 1. un IV. Mas-
kavas pilsētas daļas).

V. eeeirknis aptver X. un XI. policijas
nodaļas apgabalus (agrakās I. un 11. Jelga-
vas pilsētas daļas).

§ 2.
Katram eccirknim ir sava eocirkņa kanc-

leja, kupas prcekšgalā stāv eecirkņa pārzi-
nis.

Pēdējam teek uzlikta visa darbu un rak-
stīt vešanas pārzināšana pee eecirkņa no-

dokļu apreķinašanas darbecm, pēc pilsētas
nodokļu nodaļas aizrādijumoem.

Nodokļu kanelejās teek ari pasnoegtas
ziņas un pamācības nodo’kļti leetās. .

§3.
Preekš katra eocirkņa teek uo pilsētas

preokšneeka noteiktas veena vaj vairakas
preokšapvērtešanas komisijas, sastāvošas no

3—f» loceklcern. Eocirkņa pārzinis vada sē-

des, Int tas var ari pre-eksaēdoša nu nodot
vceuam no komisijas locekļeein.

§4.
Proeksapvērti sanas komisijai locekli teck

no pilsētas preeksneoka ar rokas specdeonu
zvēresta vetla suistiti, rikotees pēe nodokļa
«pvertošunas poc labakās ziuašanuH un sirds-

apziņas, noskatoteo6 uz aploekatnas perso
nas RfSvokli jel» fvtteccibam prot to. un

rtt m dokļa mhksufaja eenākuinu apstākļos
stingai apslēptu.-., t.i. tos nci: paust.

~

. § 5.

I‘reekšttpvertesanas komisijas teek sa-

sauktas no eecirkņa pārzina. Tam vajag vest

protokolus par savām sēdēm un cev?st su-

vus preekšliķiuiuis, ka savu sēžn iznākumu,
nodokļu listēs šiiu nolūkam j aredze tās rub-
rikas.

1 >reekšapvertisanas komisijas ir sproodu-
ma spējīgas, ncskatoteos uz Sanākušo l;>cek-‘
r«i skaitu.

§ n.

Preeks nodokļu listu sagatavošanas vajag
majs: imneekeem resp. to vcetneekcem ikga-
dr.s no pilsētas preokšneeka noteikta laika

cosncegt eecirkņa pārzinim pilnīgus sarak-
stus (ināj.is listo) par viseem viņu mājās
atrodošo dzīvokļu, veikalu un rupnoecibas
telpu īpasneekenm, atsevišķi par katru mā-

ju, —■ uzdodot Iros ecn: s pēc sastāva, kāds

tas bija 2. jnnvarī. Ģim nolūkam teck no po
licijas izsneegti formulāri (listes).

I 7.

Mājas !ist''m teek klāt peeliktas atseviš-

ķas (sabnneociūas) listes preekl katras mā-
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jā atrodošās saimneecibas, kuras ir no attec-

cigā dzīvokļa īpašnneka (saimnec< ibas gal-
vas) izpildāmās pēc sastāva, kāds tas bija 2.

janvāri.
Sfinmneeeibn» listes ir atdodamas atpakaļ

niājsaimneekeem, resp. to-vcctneekci m* no

pilsētas prcckšnceka noteiktā laikā, vaj ari

tceši cesneedzamas atteecigai nodokļu kane-

lejai. Ziņas preekš saimneecibas listēm var

ari tikt pesņeegtas mutiski atteecigās no-

dokļu kņudējās.
* * 8.

Ar nodokli apleekarnām personām ir pee-
nākums, ja tās teek uz to nzaieinatas, sīkāki

paziņot savus eenākuma apstākļus, kiļjam
nolūkam tās var dabūt formulārus (listes)
nodokļu kanelejās, vaj ari policijas nodaļās
(Poližeivachen).

Pee tam ir jaapleecina, ka eenākuma ap-

stākļu paziņojums ir sastādītā pēe, labakās
zinašanas un sirdsapziņas; šis paziņojums ir

pr.šroeigi*parakstam» no ar notin Ji apleeka-
mas personas.

Pamatojotees uz mājas listēm, saimneeci-

bas listēm un uz ār nodokli apleekarnām
personas paziņojumeem, sastāda eecirkņu
pārziņi nodokļu listes.

§ 10.

ICodokļu listes un preci lapvērtešanas ko-

misijas prstokoļi ir ik gadus līdz 15. febru-

ārim nododami pilsētas prcekšacckam. Pē-

dējais, uzklausot eep'frvlfS no viņa dt; : ih-

mās aplikšanās l:or ■ : jas domas, uz -kūpas
locekļecm r panta (8) fmrfetais

prceksraksts, pāxj>JļūUi prcekšapvērtcšanas
komisijas preekšb'' ; rts un noteic nodokli.

8 11.

Pēc nodokļu galigas noteikšanas, nodokļu
listēm vajag tapt izliktām eeskatiš mai di-

vas nedēļas ilgi, saskaņā ar preckšraksta 13.

pantu (8). Izlikšanas sākuiņs >ir jaizziņo Rī-

gā iznākošos deenas laikrakstos.

81§:
Sūdzibas (preekšraksta 13. pants (8) ir

jaeesncedz rakstiski eecirkņu kanelejās, vaj
jauzņem protokolā. Sūdzibas laiks pa’eeķ
spēkā ari tanīs gadījumos, ja sūdziba ee-

eneegta kadui ncatteoeigai eestadei.

§ 13.
Ar nodokli aplenkumam personām, kujns

nrīrl« gada laika Rigā rēnāk vaj no Rīgas
izoct, jeb tirdzneēcibaš vaj kādas rupnepci-
bafi pasākumu nesāk, pārņem no Jt)tru, iz-

beidz vaj atdod, vajag» m skatotees uz poli-
cijas pee- un izrakstišanit, izdalāt paziņoju-
mu divfi nednļu laika atteccīgsm eccirkņu
kannlnjam.

.
§ 14.

Pcenākušo aplikšana (preekšraksta 20

pants (§) ir jasņstāda no ecrirkņa pārziņa
ar prcēkšapvērtrša? is komisijas peepalīdzi-
bu un jaizdara po p-':-stas prcckšnceka,

Prcekš nodokļu maksāšanos sākuma ir iz-

šķiroša pnnrakst'š-'tuis, ja patn nenākšana

Piga vaj paša pasākuma dtvnVāana nav no-

tikušas jau oirrak, preckš nodokļa maksāša-
nas izbeigšanas- - izrakstīšanās, ja pate aiz-

ceļošana vaj paša pasākuma slēgšana nav

veļak notikušas?"
Pee eonņccjnem ir novērtējams sapīt; maia

gada nenākums, pasākuma tīra gada peļņa.
§ 15.

Pjfepkšrakstā paredzetce sodi tenk no pil-
sēt. s prnekšureka nolikti, kodu naudas teek

eerauksutas piļsētas nodokļu kasēs.
8 lfi.

.Tu kas neizpilda noteiktā laikā mājas li-

stes un Fniiui'eeeilms - listes un tās nero-

sneolz atteeeigui nnstādei, jeb tās bez por-
te.ekoš-t aizbiluiņa.iunaa oemesla prnekšrak-
Btitš laikā nemaz v; j ari n -pilnīgi pņuneedz,
tenk semīts ār naudas sodu līdz 300 markam.

Visi eerēdņi» ka ari komisiju, locekļi, klipi
ņēmuši dalilm pee nodokļu «pvērtešanas no

nodokļu aplikšanas. tenk s<<liti ar naudas
sodu līdz 30tH) malkam, ju tee nekārtīgi iz-

t(«*m y.\s idilli kļuvušos nodokļa maksa-

taja r>ouarliešanās, mantas vaj oenākmnu
apstākļus.

Sen noteikumi stājas spēkā ar to izsludinā-

šu nau <KeiUi.

Rigā, 0. janvārī 10)8.

Ķeizariskā vācu guberņa. Pilsētas nod.

Pilsētas piocķšuceks
11 <> pf , liuupliuuns.
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Soda likumi un soda prāvu kārtiba Rigas guberņā.
Vācu kap valdes obligatorisks noteikums.

Soda toe s u organizāciju.

EeV.ādes ar sodiŠ.nas teesibu ir 'divēja las:

1) pilsētas preekšneeks
mann) ,yaj zemes preekšneeks {Lapd-
hauptmanp) un .2) sod a leesa pee Ri-

g as gu Der n ator a. (~Slandgericht dem

Gouvcrnement Riga“).
, , .

Pilsētas prcekšneekam vaj zemes

preekšneekam peekrīt visu attescigo soda lee-

tu izmeklēšana un mazako leetu izspreešana.
Viņa Zopreešanal nodoti visi pārkāpumi, par

kureem var spreest naudas sodu līdz 3COO

ma ka iri» vaj arestu, vaj cect- mu, vaj ceetok-

sni līdz 1 gadam. Kad pil:. as jeb zemes

preekšne.ks negrib pats apstiadat atteecigās
sola leetas, viņš tas var nodot sevišķeem ee-

rēd e'tn. kuri eecejami no gubernatora, un

kufu nosaukums policijas te e‘s nes i s

(Polizeirich'er). Par tādeem* var būt tikai

personas, pēc Vācijas likuņieom var

tikt eeceltas tecsnešu Amatos
s.

Soda teesa pe» Rigas guberna-
tora sastāv no 3 locekļeem, proti no

preekšsēdetaja jeb viņa veetneeka

un d veem pecsē detajeem. Par preekš-
sēdetaiu un viņa veetneeku var būt tikāt

personas, kufas pēc Vāijas likumeem var

tikt eeceltas teesnešu amatos. Preekšsēde-

tajs nesaka teesas darba kirtibu, uzlūko to,
vada sēdes un gādā par teesas spreedumu
izp ldišanu. Pār peesēdetajcem eeceļami divi

virāneeki vaj augstāki kara eerēdņi, ja cespē-

jams tādi kūpi pēc Vācijas likumeem var

eeņemt teesneša amatus. Pee soda teesas

pastāv no gubernatora eeceļams apsūdzē-
tājs (līdzigs kreevu prokuroram) un se-

kretāri, kuj-eom japrot leesu rakstīšanas

darbi.

SoJa teesas sēdeklis ir Rig ā. Bet ar gu-
bernatora atļauju sēdes var noturēt ari ārpus
Rigas.

Visu teesu darīšanas noteok vācu valodā,
kur vajadzīgs jaņem palīgā tulki. Protokoļi
rakstāmi vācu valodā un tanī ari sastādami

soda lēmumi.

Soda prāvu kārtība.

Ziņojumus vaj sūdzības pār uotikušeem

p
r

•. 1 )umeem var uzdot vaj nu pce atteeci-

p:c..i policijas corēdņccm, vaj taisni, pee

pilsētas vaj zemea preekšneeka4

Pt dejco var ari bez sūoaibas paši no sevis

eesākt izmeklēšanu kad dabon zināt par pār-

kāpumu kufa sod : šanu, pēc vira eeskota,

prasa publiska interese. Pilsētas ua

zemes preekšneeki var katru sūdzibu a stāt

bez izmeklēšanas, ja atrod, ka nekāda pub-
liska iaierese šādu izmeklēšanu neprasa. Viņi
var ari katru leetu nodot augčmineteem. .por-

cijas tecsnešecm izmeklēšanai.

Izmeklēšanu izdarot a'Uuts noorabnat

leecineekus un leetpratejus, izdarit ap’ū pošanu

uz veetis, visādās kratīšanas, nreekšmetu ap-

kī'ašanr vaj atņemšanu. L.oec r,eeku apžvē-
rirasar.u izdara tikai tad, kas !cecir.e:kam

varētu pirms teesas deenas gaditees nāve vaj
aizce’ošana vaj kad zvērlnašana leekas vaja-
dz?ga pateesas leecibas izdabūšanai. Apzvē-
rinašanu var izdarīt tikai' pilsētas vaj zemes

preekšneeks, vaj viņu tiesnešu amateem de-

rīgie veetneekl. Kad amata vrs kas

aprve.'inašarm, atzīst par vajadzīgu apzvēri-
našanu izdzīt pēc sevišķeem leecineoka tci-

bas preekšraksteem, tad uz te aic na attccci-

go mācitaju, prcesteri vaj rabīnu. Apsūdzētā

apceetinašana var netikt pēc rakstiskas ap-

ceetinašanas pavēles, kad uz aosūdzeto krīt

noteiktas aizdomas par kālu sodāmu pārkā-
pumu, uu kad bez tam jabīstas, ka tas neaiz-

bēg, vaj kad ir fakti; no kuj-eem jsdemā, ka

apsūdzētais iznīcinās pārkāpuma pēdas, vaj
ari meklēs darit uz leecineekeem vaj lldzvai*

nfgcem eespa'ciu pateesibas s ēņšanas nolūkā.

Leetas, ku[ās apsūdzētais apceetinats, izmek-

lējamas uz visātrāko.

Pēk izmeklēšanas pabeigšanas pilsētas vaj
zemes preekšneeks visas leetas, kas pceder

viņa kompetencei, Izspreež pats. Ja
viņš atrod, ka izmeklēšana nav devusi pee-

teekošu materiālu apvainošanai, viņš taisa

lēmumu par izmek’ešanas izbeigšanu.

Ja turpretim viņš atrod, ka ir eerr.eslš sodīt



apsūdzēto, viņš no ta visp!rrr.*s izprata izskai-

drošanu, par ko sastāda protokolu, vaj atzīmē
aktīs un tad taisa soda lēmumu, kurš,
kā jau sacīts, var līdz 3CCO mār-

kam naudas soda līdz ar preekšrreta atņem-
šanu, vaj līdz 1 gadam ceeiokšr.a, cectuma

vaj aresta Soda lēmums sastādams rrkstis-

ki japeemjn fā kāpum», pārkāpuma
laks pierādījumi, seda hkirms, soda

sp: ēduma veeta un datums. Kad spreedumā
nojflk’a Izdevumu vaj soda naudas rr?k : a

na ted jaaiziāia, kuļā vcctā un kācā lakā
maksašana izdarama ar peedzīšanas peedrau-
deiumeem. '

āpat pceminams laiks, kusa uz

•restu vaj citu eesīodzišanu noteesatam pa-
šam jaeerodas uz spreedumā izpdd šanu. ja
tas negrib apceeUnnšanu spaidu ceļā. Spree-
durrs parakstāms no pilsētas vaj zemes

preekšneeka vaj no policijas teesneša.

Fār ūdziba nav atļauta. Bet gan teesnešam

atļauts, uz atteeclgu ūjumu vaj pēc paša at-

ziņas lee.u otrreiz pā mekiet, atceļot pirmo
spreedumu ka ari atļauts pee naudus soda

lēmuma atvēlēt soda *. amaksašanu ā-

pat ari atvēlēt pārtraukumu un pagāpnajumu
ces’odzišanas soda izp Idišanā.

Kad turp etim nazeegums pēc soda liku-

meem prasa augstāku* sodu, tad pilsētas
vaj zemes pjcek.šmeeks nosuta leetu soda
te es ai ar sevišķu Irdzsūtamu lēmumu,
knpā izskaidrots pārkāpums un likun.s poc

kufa tas sodāms.
i vesašana pee soda teesas neteek pēc tcem

Vāc; jā šeffenu'teesās (SchoKerige-
rīcht) pastāvošeem preekšrakstcem., kufi ee-

ve-duši veenkāršaku prāvošanu, nekā pee
teesam. teesa pastāv no

„Amtsrichteia" kā preekšsēdetaja un diveem

štffaneem, kuri savu amatu izpflda kā goda
amatu.) M.netec preekšraksti pa< pārval-
des apgabala Ob. Ost Jau r.o 1 !. ianvara

1016. gada un tur izrādijušees par derigeem,
•tāpat kā vēl citi tur eevestee pamata p incip ,

kup ari tagadējos netei umos cevēroti. Tā,
veenkāršibas deļ, noteikts, ka leecinceki, kup
jau preekšizmek ēšanā izk anSinati no tccs-

neša amatam noderigas personas vaj no virs-

reeka, vairs nav saucami uz ga’veno tecsa-

Š '

n pee teesas, bet pēdējā var izt kt ar

aUeecigā izklaošinašanas pret koja nolas šanu,
ja viņa leccineeka atkārtotu personīgu noprati-
nāšanu r.eeerauga par vajadzīgu. Tāpat
viņa var Itciprateja atsa ksrues nolasīšanu
atzīt par peeteeKošu. Tādēļ ari leecinecku un

leetpra jn nozvērinašana pee teesas -naV no-

teikti preekšā rakstita, bet atkarajas r.o teesas

brīvas labpatikas.
Publisko apsūdzību pe-c teesas ceļ un aiz-

-lūv no gubernatora eecelUls a psudze-

taj s. Bet ārpus teesas viņsm nav jaizpi’da
tee peenakum ,

I ādut> citac.i izpilda ~Slaatsa-
nvahs" (prokurors) ;• pēdējā uzdevumi guļ
uz pilsētas un err.es preekšneeka.

Par galveno tces.asanu jar s*ada protokols,
un. no soda teesas ta-sita s ātrums parak-
stāms no preekš*ēd aja Pēdējais ari gādā
par sprccdurra • •zpiluišaru un var a:ļaut
sprtc to naudas sedu samaksai pa
dala m un ' ārtraukt eeslcdrj.lanas rpree-
duma .zpi! ža-.u IT z f; mēnes'eem. LeeT u

pārtraukumu v;.j iigr u atlikšanu var atjaut
tikai gubernators. Fārtūdziba neteck pee-
laista

Toeras va oda ir vācu valoda. Kur

vajadzīgs jaņem p-līgā tulks. Kad visi da ib-
rteeki prot svešu valodu, tad teesaš; m var

notikt aM nevācu valocā. Ppre durr 'ā-'ārn

personām, kupls neprot \ā iski, japfr i Iko

viņu vanra v j viņām Izsneedzams tulk -

jumā.
TeesaŠar

- r teek atklāt! un visi rprce-
dumi japesludina pce atk āā ri durvfm Bet

teesa', kad viņa to atrod par vajidzigu, r

brīv atklāt bu izbēgt v j pa visu teesaša p

laiku vaj pa daļa:, šai gadījumā ātesoše m

už’i ts pi r pemākurru, ne4ca neizp ust r- >
kas viņecm teeiā teek zHams; preteji g-ldl-
j u ā tee sodāmi ar naudas sodu ’īdz 1030
ma.k. m vaj ar ces.od aršanu jeb ceetumu līdz

6 r CBešeem.

Apžēlošanas pee sorcedumeem

kvp no.ētnuši rā es sodu, vaj soda dabu

namu, vaj cceo;.' ■, v?.j ceetcksnl pāri par
peecigadeem peeder arrr. jas v rs pa veltieckam

,

visos citos g’Ro j p'os gubernatoram Nāves

spreedumu dr*i <st iz>i id tik tad, kad s:mij s

virskcmandeers paziņoj*, ka viņš mgrb z-

leetot savu cpzēlošaoas teesbu. Kad s *-

veete noteesa.a uz i.ā M, tad pirms izpi’cifa-
nas leeta jcceļ preek ā vā-u Ķ?.- zn v a Ma -

States izšķtršara . Nāves sprieduma izp lelī-
šana jaizdara krtevu sodu likumos note ktā

veidā ar pa āršanu.

Visas izdevumu un soda maksāšanas, k -fas
eenāk pee pilsēas vaj zemes prec-kšneekecm,
vaj pee so

J
a teesas, nodod r.as gub ’-nrt'-.ra

kasei, no kv.pts ari teek izdaiitt maksājumi.
Teesas nodokļu un. izdevumu mērs ro.akams

p£c vācu teesas Izdevumu likuma (Gerirhls-
koMengeeetz) un vācu atlīdzināšanas likuma

(Gefcfihreiiverordoung) preekš letcineekeem un

lestpratejēem.
Soda likumus un neteii-umus preakŠ aust-

rurau virspavelnceka eeņemteem apgabaleem
izdevis šis virspavē r.ceks, ree kam par pa-

mati pemti krcevu likumi no 190H. gada
22 marta.
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Noteikumi par maksājumu termiņu atvēlešanu teesas ceļā
Rigas guberņas eecirknī.

(Vācu kapa valdes obligatorlskee noteikumi).
• t.

Pilsoniskās prāvas, kuņas teek eesākta»

kārtējās tcesās, uz apsūdzētā lūgumu prāvu
teesa var noteikt maksajuma termiņu ilgā-
kais uz sešecra mēnešeem, kas eesākas ar

sprceduma pasludināšanu. Šāds noteikums

peelaizams, ja apsūdzētā stāvoklis to at-

taisno4 bet ne tādā gadijumā, ja ar maksa-

judia termiņu sūdzētajam celtos nesamēries

zaudējums. Maksajuma termiņu var noteikt

viņas prasibas kopzumai vaj tikai daļai no

tās un var darit atkarigu no zināmu notei-
kumu izpildifānas.

Lūgums tikai tad peelaižams, ja prāvas
pTeekšmets pastāv naudas pra.sioā, kas cē-

lusces pirms 1917. gada 1. septembra.
Prāvas dalibneekeem savu apgalvojumu
pateesigums japeerāda.

Maksajuma termiņam ir tas pats spēks,
kā no kreditora atvēlētam paikizinajumam.
Procentu peeaugšanas jautājums ar maksā-

juma termina noteikšanu neteek aizkārts.
2

Atgādinājumā prāva prasibas parādnieks,
klipu tas atzīst, var lūgt, lai noteic maksā-

juma termiņu, kamēr vēl nav nospriesta

izpildīšanas pavēle; termiņa ilgums ianp-
zīraē lūgumā. I ūguma noraksts japeesūta
kreditoram. Ja pēdējais lūgtā termiņa no-

teikšanai izsaka savu pcekriš«!nu, tad izpil-
dīšanas pavēlē izpildīšana jadara atkarīga
no termiņa notecēšanas. Ja tas savu pcc-
krišanu lecdz, tad parādneeka lūgums at-

tīstāms kā pretruna maksajuma pavēlei
Termiņš eesākas ar to dcenu, kuņā raak-

sajnma pavēle izdota.
S.

Ja -atzinib.iS sprecdums teek apstrīdēts
tikai maksajuma termiņa dēj, tad apstride-
jums izdarāms ar tūiitcju sūdzibu.

4.
.

*

Uz parādneeka lūgumu meera teesa, pee
kuņas kreditors vispārīgi peekrit, var at-

vēlēt maksajuma termiņu tādai prasībai,
kuņu parādneeks atzīst. Leetas izšķiršana,
kuņu var izdarit bez mutiskas apspreeša-
nās, noteck ar nolēmumu. Pirms izšķirša-

nas janoklaušina kreditors. Lūgums jaat-
raida. ja prasība atrodas teesas īzspreešanā
vaj jau izpildāma. Nolēmumā, ar kuru at-

vēlēts maksajuma termiņš, japcemin pa-
rādneeka peenākums atzīto prasību samak-

sai. 1. p. preekšraksti atteccigā ziņā ir

spēka.
Pret nolēmumu var eesneegt tūlītēju sū-

dzību.
5.

Izpildu teesa uz parādneeka lūgumu var

apturēt izpildīšanu pec viņa mantas ilgākais
uz 6 mēnešeem. Apturēšana ir ari peelai-
žama pirms izpildišaras sākuma. Termiņš
eesākas ar nolēmuma pasludināšanu pa-
rādneekam. 1. p. 4. nodaļas 1.. 2._ un 3.

tcikumr un 2. nodaja atteeeigā kārtā japcc-
raēro. Pirms ieetas izšķiršanas teesa var

izdot eepreekšeju pavēli; pret eepreekšeju
pavēli nevar celt sūdzību.

Ja maksajuma termiņš pec 1, 2. un 4.

p. p. jau noteikts, tad JB, p. 1. nodaļa nav

pcemērojama.
6.

Ja prāva teek izbeigta ar teesas preekša
noslēgtu vaj teesai paziņotu izlīgumu, tad

jamaksā tikai puse teesu nodokļu; ja prā-
vas preekšmeta vērtība nav leelaka par
)00 r., tad teesu nodokļi neteek ņemti.

Ja ar gala -spreedumu teek izšķirta mak-

sājuma termiņa atvēlēšana vaj izlīguma
ceļa atvēlēts maksajuma termiņš, tad pce
teesu un aizstāvju nodokļu aprēķ na paleck
neeeveroti ta rīciba un tce lēmumi, kuņi
atteecas uz maksajuma termiņu.

3., 4. un 5. p. pt gadiju .tos* visi nodokļi
vaj to daļa var tikt uzlikti paradneekam
ari tad, ja viņa lūgums teek izpildīts.
Teesu nodokļa U elums ir divas desmit-

daļas no !as normas, kas minēta teesu no-

dokļu likuma 8. p. aizstāvju nodokļa lce-

lums ir divas desmitdaļas no tās zurnas,

kas maksajama par visu prāvu pirmā in-

stancē. Prāvās preekšmeta vērtība janoteic
teesai pēc brīvas apsprec&anās, bet augstā-
kais prasibas divdesmitās daļas vērtība.



Noteikumi par sekām, kadas rodas aiz naudas prasibas nemaksašauas īstā i !kā Rigas
• guberņas eecirknī.

1.
Pilsoniskās prāvās, kufas atrodas kārtējo

teesu izspreešanā vaj teesam teek eesneeg-
tas, prāvu teesa neraugotees uz teesibu
atvēlēt maksājumu termiņus pēc noteiku-
meern par maksājumu termiņu atvēlešauu
teesas ceļā uz paradneeka lūgumu var

nolemt, ka teesiskās sekas, kas pēc likuma

vaj nolīguma raduiās vaj rodas aiz tādas
naudas prasibas namaksašanas vaj nesa-

maksāšanas īstā laikā, kufa cēlusees pirms
1917. g. 1. zeptembra (peespeešana atstāt
dzīvokli aiz īres naudas nemaksašanas, ka-

pitāla uzteikšana aiz procentu nemaksāša-

nas u. t. t.), uzskatamas kā neeeslā ušās.
nolēmumi nav peclaižami, ja tecsiskjis

sekas, ar 1917. gada 1. zeptembri jau bija
eestājušās. Noteikumu par maksājumu ter-
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miņu atvēlēšanu teesas ceļā 1. p. 1. noda-

ļas 2. un 3. teikumu, 2. nodaļas 2 teikuma

preckšraksli, kā ari 4. p. un 6. p. 1. un

3. nodaļu preekšiaksti ir alteecigi ziņā
spēkā.

2.
Prāvas nodokļi var tikt uzlikti vinnētajai

pusei visi vaj pa daļai, ja ta vinnē uz

nolēmuma pamafn) kas taisits pēc 1. p.
3.

Ja kreditoram ir prcekš savas prasibas
izpildu raksts, iad parādneeks var eeaneegt
lugurtio dēļ tccsisko seku atcelšanas, ku-

fas cēlušās aiz nemaksašauas vaj nesamak-
sāšanas īstā laikā, ceļot eerunu pret izpildu
klausulas peelaizamibu (vāru civilprāvas
likumu 732. p.), noteikumu nevar pee-
mērot, kad iau pēc 1. p. taisits noietoums.

112








	Lauksaimneeku kalendars 1918. gadam
	FRONT
	Cover page
	Chapter

	MAIN
	Jaunais kalendars
	Šini gadā ir:
	Pareizticigo baznīcas kalendārs (pēc vecā stila)
	Katoļu baznicas kalendars.
	Ebreju svētki.
	Gada laiki.*)
	Chapter
	Tirgi
	Svari nu mēri.
	Tabula preekš procentu aprēķināšanas par 100 rubļeem
	Lauku mēra sastāvs.
	Lauka un dārza ražojumu svara un mēra salīdzinamā tabula.
	Dažadu materiālu svars veenā daudzumā.
	Lopu grūsnibas un putnu perēšanas kalendārs.
	Zirga vecuma noteikšana pēc zobeem.
	Deenā caurmērā var padarit sekošus darbus:
	Lauksaimneeku kalendara Lauksaimneecibas raksti.
	Laukkopiba.
	Lopkopiba un peensaimneeciba.
	Peens un viņa īpašības.
	Galvenās lopu slimibas.
	Dārzkopiba.
	Sakņkopiba.
	Pļavkopiba.
	Putnkopiba.
	Biškopiba.
	Mājturiba.
	Ēku būve.
	Lauksaimneeku ltaliskā grāmatu vešana.
	Klases grāmata.
	Memorials.
	Virsgrāmata.
	Lauksaimneeku Ekonomiskās Sabeedribas darbiba pēdējos gados.
	Latveešu garigo spēku zaudējumi pēdējos gados.
	Noteikumi par galvas naudu un eenākumu nodokli Rigas guberņā.
	Noteikumi nodokli izvešanai dzīvē.
	Soda likumi un soda prāvu kārtiba Rigas guberņā.
	Noteikumi par maksājumu termiņu atvēlešanu teesas ceļā Rigas guberņas eecirknī.



	Tables
	Untitled


